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บทที่ 1 

บทนำ 

1. ความเปนมาและความสำคัญ 

 ตามที่ไดมีการรายงานพบผูปวยปอดติดเชื้อไมทราบสาเหตุรายแรกในเมืองอูฮ่ัน ประเทศจีน ตั้งแต

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 อีกทั้งมีกลุมผูปวยที่มีอาการไขและอาการของระบบทางเดินห ายใ จใ นลักษณะ

เดียวกันมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยพบการติดเชื้อจากคนสูคนจากการสูดดมละอองฝอยในอากาศที่มีเชื้อไวรัสปะปน

อยู ในระยะประมาณ 1-2 เมตร และจากการสัมผัสของละอองเชื้อที่ตกอยูตามพื้นผิววัสดุ แลวนำมาสัมผัสกับ

ปาก จมูก ตา จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ทั่วโลกพบผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 7,818 

ราย โดยเปนผูติดเชื้อในทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกาเหนือ จำนวน 82 ราย และกระจายเปนวงกวางมากขึ้น 

นำไปส ู การประกาศภาวะฉ ุกเฉ ินด านสาธารณส ุขระหว างประเทศ (Public Health Emergency of 

International Concern: PHEIC) ภายใตกฎระเบียบดานสุขภาพระหวางประเทศ (International health 

regulation: IHR)1 สถานการณปจจุบันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดมีการการระบาดไปทั่วโลก และมี

ผูเสียชีวิตเปนจำนวนมาก ทั้งน้ีเมื่อประเทศไทยตรวจพบการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไดจัดตั้ง

ระบบบัญชาการเหตุการณ เพื่อหยุดยั้งหรือลดผลกระทบจากภาวะฉุกเฉิน หรือสถานการณรุนแรงจากโรคและ

ภัยสุขภาพ เพื่อใหเหตุการณกลับสูสภาวะปกติในระยะเวลาที่สั้นที่สุด ใหมีความปลอดภัยทั้งผูปฏิบตัิงานและผู

ที่มีภาวะเสี่ยงตอภัยสุขภาพ และจัดตั้งศูนยปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉนิ (EOC) ทางสาธารณสุข ใหเปนศูนยกลางใน

การสนับสนุนผูบัญชาการเหตุการณ ในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ ประสานงานระหวางห นวยง าน 

จัดสง ติดตามทรัพยากรที่ถูกรองขอจากพื้นที่ รวมทั้งรวบรวม วิเคราะห และกระจายขอมูลดานสาธารณสุข4   

จากสถานการณขางตน คาดการณวาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นาจะมีการระบาด

อยางตอเน่ืองและมีความรุนแรงมากขึ้น เน่ืองจากยังไมมียารักษา หรือวัคซีนในการปองกันโรค ทั้งน้ียังขาดองค

ความรูทางวิชาการดานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เปนหลักฐานเชิงประจักษ เชน การดูแลรักษา การ

ตรวจทางหองปฏิบัติการ การคาดการณการระบาดในอนาคต และประเด็นอื่น ๆ ที่จำเปนตองมีการศึกษาวิจัย

เพิ่มเติม ทั้งน้ี กรมควบคุมโรค รวมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สวทช.) จึงไดทำการจัด

ประชุมหารือแนวทางดานการวิจัยเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้นเมื่อ

วันที่ 13 กุมภาพันธ 2563 โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุม ไดแก โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม สำนักงานการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยที่ประชุมมีมติใหมีการจัดตั้งศูนยประสานงานวิจัย

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coordinating Research Unit; COVID-19) ภายในกรมควบคุมโรค เพื่อทำ

หนาที่ประสานงานกับหนวยงานระดับนโยบาย นักวิจัย แหลงทุนวิจัย และหนวยงานผูใหขอมูลทาง ดาน
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วิชาการ ใหมีการทำงานวิจัยแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเปาหมายในการ

แกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อรับขอเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

2. เพื่อจัดเวทีเฉพาะแลกเปลี่ยนขอมูลโครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีระหวางผูกำหนด

นโยบาย ผูใชประโยชน แหลงทุน นักวิจัย ผูสรางนวัตกรรม และแหลงขอมูล 

3. เพื่อจัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหขอเสนอแนะโครงการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

4. เพื่อประสานนโยบาย ผูใชประโยชน แหลงทุน นักวิจัย และแหลงขอมูล 

5. เพื่อเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ

ประเทศ 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 รายงานน้ีไดทำการศึกษาเอกสารและขอมูลทางวิชาการที่เกี่ยวของกับขอมูลองคความรูดานโ รคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การดำเนินงานในสถานการณภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการดำเนินงานดานการ

ติดตอประสานงาน ดงัหัวขอตอไปน้ี 

  1. สถานการณ 

  2. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  3. ระบาดวิทยา 

  4. การเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  5. การตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขขององคการอนามัยโลก 

  6. ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  7. ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉนิ (Emergency Operation Center, EOC) กระทรวงสาธารณสขุ 

  8. ศูนยปฏิบัติการดานนวัตกรรมการแพทย และการวิจัยและพัฒนา (ศปก.วิจัย) 

  9. เทคนิคการประสานงาน (Cooperation Technique) 

1. สถานการณ 

 โรคต ิดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดในวงกวางในสาธารณรัฐประชาชนจีน ต ั ้งแตเดอืน 

ธันวาคม 2562 เปนตนมา โดยเร่ิมจากเมืองอูฮ่ัน มณฑลหูเปย จนถึงปจจุบันทำใหพบผูปวยยืนยันมากกวา 

70,000 ราย และเสียชีวิตมากกวา 2,000 ราย การติดตอผานทางการไอ จาม สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง

ของคนและสัตวที่อาจเปนแหลงรังโรค ซึ่งยังไมมีวัคซีนปองกัน สวนยารักษาจำเพาะยังคงอยูในระหวางก าร

ศึกษาวิจัย โดยเฉพาะยาตานไวรัส Favipiravir ซึ่งทางการจีนรายงานวาไดผลดีในการรักษาผูปวย การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เร่ิมตนที่ประเทศจีน ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตอมาไดพบผูปวยยืนยนั

ในหลายประเทศทั่วโลก จำนวนผูปวยยืนยันเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เชน ฮองกง มาเกา ไตหวัน เกาหลี ใต 

สิงคโปร และญ่ีปุน โดยพบผูปวยรายใหมทั่วโลกเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 1,000 ราย มีผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันละ 

ประมาณ 100 ราย และพบอัตราการเสียชีวิตจากโรคประมาณรอยละ 2 ซึ่งรอยละ 26.4 ของผูเสียชีวิตเปน 

ผูสูงอายุ และผูที่มีโรคประจำตัวมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยผูที่เปนโรคหัวใจมีอัตราการเสียชีวิตมาก

ที่สุด รอยละ 10.5 รองลงมาคือ โรคเบาหวาน (รอยละ 7.3) และโรคระบบทางเดินหายใจเร้ือรัง (รอยละ 6.3) 

ขณะน้ีมีหลักฐานการติดตอจากคนสูคน และพบมีการระบาดภายในประเทศ (local transmission) เพิ่มขึ้นใน

หลายพื้นที่ ขอมูลองคการอนามัยโลก ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2563 พบมีรายงานการระบาดของโรครวม 35 

ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ ไดแก จีน ฮองกง มาเกา ไตหวัน เกาหลีใต อิตาลี ญ่ีปุน สิงคโปร อิหราน อเมริกา 
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ไทย มาเลเซีย ออสเตรเลีย เวียดนาม เยอรมัน สหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ฝร่ังเศส แคนาดา 

ฟลิปปนส อินเดีย สเปน รัสเซีย อิสราเอล สวีเดน ศรีลังกา เนปาล เลบานอน อิรัก ฟนแลนด อียิปต กัมพูชา 

เบล เยี่ยม อัฟกานิสถาน บาหเรน คูเวต และ โอมาน องคการอนามัยโลกไดประเมินสถานการณ และเห็นวา

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพรกระจายไดอยางรวดเร็วจนนากังวล ในวันที่ 30 มกราคม 

2563 องคการอนามัยโลกจึงไดประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ระหวางประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) และแนะนำทุกประเทศใหเรงรัด

การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค 

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เร่ิมแพรเขาสูประเทศไทยตั้งแตตนเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 โดยผู

เดินทางทองเที่ยวชาวจีน จากเมืองอูฮ่ัน มณฑลหูเปย ประเทศจีน พรอมกับมีการแพรเชื้ออยางรวดเร็วไปยัง

ประเทศตางๆ ในทุกภูมิภาคผานผูเดินทางจากประเทศจีนและประเทศอื่น ๆ ที่มีรายงานการแ พรเชื้อใ น

ประเทศ ประเทศทั่วโลกกำลังพยายามอยางเต็มที่เพื่อเฝาระวังปองกันการนำเชื้อเขาจากตางประเทศ และ

ควบคุมการระบาดในประเทศ อยางไรก็ตามการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีแนวโนมที่จะขยายตัวไป

ทั่วโลก ในลักษณะการระบาดใหญ (Pandemic) 5  

 

ภาพที่ 1 แสดงจำนวนผูปวยรายใหม และผูปวยที่หายแลว จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายวันประเทศไทย9 
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2. โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 ไวรัสโคโรนา เปนไวรัสในสัตวที่มีหลายสายพันธุโดยปกติไมกอโรคในคน แตเมื่อเกิดการกลายพันธุเปน

สายพันธุใหมที่สามารถกอโรคในมนุษยได (มักเกิดจากการจัดการที่ผิดปกติโดยมนุษย) ในขณะที่มนุษยยังไม

รูจักและไมมีภูมิตานทานมักจะเกิดการระบาดของโรคในคนได  

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19: ยอจาก Coronavirus disease 2019) เปนโรคติดเชื้อ

ทางเดินหายใจที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา มีชื่อทางการวา SARS-CoV-2 ทำใหเกิดอาการไข ไอ และอาจมีปอด

อ ักเสบ ถ ูกกำหนดช ื ่อโดยองค การอนามัยโลก (WHO) ไวรัส SARS-CoV-2 ย อมาจาก Severe Acute 

Respiratory Syndrome Corona Virus 2 กำหนดชื่อโดยคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยอนุกรมวิธาน

ของไวรัส (ICTV) โดยที่ชวงแรกของการระบาด ใชชื่ออยางไมเปนทางการ เชน ไวรัสอูฮ่ัน 2019-nCoV (2019 

novel coronavirus หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019) แตมักจะเรียกกันงาย ๆ วา “ไวรัสโควิด-19” สวน

ไวรัส SARS-Co-1 คือไวรัสที่เปนสาเหตุของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง หรือ SARS ที่ระบาด ใน พ.ศ. 

2545-2546 ไวรัสที่กอโรคระบาดในคร้ังน้ีจึง เปนชนิดที่ 2 หรือ SARS-CoV-2 ที่เปนเชื้อโรคที่ตองอยูในเซลล

เน้ือเยื่อ หรือมีเมือกคลุมอยู เชน เสมหะ ไมสามารถอยูเปนอิสระได นอกจากน้ียังเปนไวรัสที่เกราะดานนอก

เปนไขมัน ซึ่งจะสลายตัวเมื่อสัมผัสกับสารซักฟอกหรือสบู2  

 เช้ือกอโรค  

 ไวรัส SARS-CoV-2 จัดอยูในตระกูลของเชื้อไวรัสโคโรนาซึ่งเปนประกอบดวยเชื้อไวรัสโคโรนาหลาย

ชนิดที่กอโรคในคนไดตั้งแตโรคหวัดธรรมดา เชน Coronovirus OC43 HKU1 และ 229E เปนชนิดที่กอโรค

หวัด (common cold) แตอาจกอโรคทางเดินหายใจสวนลางรุนแรงไดในกลุมผูปวยเด็กเล็กหรือ ผูสูงอายุ สวน

ไวรัส Coronovirus NL63 เป นเช ื ้อท ี่มักกอโรคหลอดลมฝอยอักเสบ (bronchiolitis) ในเด ็ก จนถึงเชื้อที่

สามารถกอโรคทางเดินหายใจรุนแรง เชน เชื้อไวรัสโคโรนาที่กอโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง Middle 

Ease Respiratory Syndrome (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาที่กอโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 

(Severe acute respiratory syndrome: SARS) สำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหมที่ไมเคยคนพบวากอโรคใน

มนุษย ในระยะแรกจะเรียกชื่อวาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (a novel coronavirus) ตอมาองคการอนามัย

โลกไดตั้งชื่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้น ใหมน้ีวา Coronavirus disease 2019 (COVID-19) โดยเชื้อ

ไวรัสที่กอโรคใหชื่อวา Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)  

 ลักษณะของเช้ือไวรัสโคโรนา 

 ไวรัสโคโรนาเปนไวรัสชนิด enveloped, positive stranded RNA virus อยูใน order Nidoviridae 

รูปรางของไวรัสโคโรนาเปนทรงกลมมีหนามแหลมโดยรอบคลายมงกุฎ (crown-liked) บนพื้นผิว จึงเปนที่มา
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ของช ื ่อ corona (ภาษาละต ินแปลว ามงกุฎ) ม ี subgroup หล ัก  ๆ  อย ู   4 subgroup ได แก  alpha (เชน 

coronavirus 229E, coronavirus NL63) , beta (coronavirus OC43, coronavirus HKU1, MERS-CoV, 

SARS-CoV), gamma และ delta โดยเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จัดอยูใน subgroup beta coronavirus 

 การกอโรคของเช้ือไวรัสโคโรนา 

 เชื้อไวรัสโคโรนา เปนไวรัสที่สามารถกอโรคไดทั้งในคนและสัตวมีกระดูกสันหลัง เชื้อไวรัสโคโรนาที่กอ

โรคในคนถูกคนพบตั้งแตชวงป คศ. 1960 โดยเซลลเปาหมายหลักของเชื้อไวรัสโคโรนา คือ เซลลเยื่อบุทางเดิน

หายใจ และทางเดินอาหาร ทำใหเวลาแพรเชื้อก็จะแพรทาง 2 ระบบน้ี เชื้อไวรัสโคโรนาสามารถติดจากคนสู

คนไดหลายลักษณะ เชน จากสิ่งคัดหลั่งของผูปวยมาสัมผัสเยื่อบุตาง ๆ เชน เยื่อบุทางเดินหายใจ (contact 

transmission) หรือ แพรผานทางฝอยละอองน้ำลายขนาดใหญ (droplet transmission) ในบางกรณีพิเศษ

อาจแพรผานทางละอองฝอยขนาดเล็ก (aerosol transmission) ขณะที่มีการทำหัตถการที่ทำใหเ กิดฝอย

ละอองขนาดเล็ก เชน nebulization และยังสามารถแพรผานสิ่งของเคร่ืองใชตาง ๆ ที่มีการปนเปอนเชื้อ 

(transmission via fomite) ไดดวย นอกจากน้ี เชื้อไวรัสโคโรนายังสามารถติดจากสัตวสูคนได ดังจะเห็นได

จากการแพรเชื้อ SARS-CoV จากชะมด และการแพรเชื้อ MERS-CoV จากอูฐไปสูคน อยางไรก็ดี ณ ขณะน้ี 

(กุมภาพันธ 2563) ยังไมมีรายงานสัตว แหลงโรคที่ชัดเจนสำหรับเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 

 สารกำจัดเช้ือ (Disinfectants) ที่สามารถทำลายเช้ือไวรัสโคโรนาในสิ่งแวดลอม  

 เน่ืองจากเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 เปนเชื้อไวรัสใหม ยังไมมีการทำการศึกษาประสิทธิภาพของสาร

กำจัดเชื้อตอเชื้อตัวน้ีโดยตรง ซึ่งสารกำจัดเชื้อที่ระบุไวตอไป น้ี เปนสารกำจัด เชื้อที่ เคยมี การศึกษ าว ามี

ประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดอื่น ๆ ซึ่งเปนไวรัสตระกูลเดียวกันกับ SARS-CoV-2 ไดแก 70% 

Ethyl alcohol, Povidone-iodine (1 %  iodine), 0 . 0 5 - 0 . 5 %  Sodium Hypochlorite, 0 . 1 2 % 

Chloroxylenol, 0.5% accelerated hydrogen peroxide เปนตน(5) 

 นอกจากสารเคมีแลว พบวา เชื้อไวรัสโคโรนายังถูกทำลายไดดวยรังสีอุลตราไวโอเลตชนิด C (ซึ่งผลิต

ไดจากหลอดรังสี แตจะไมพบในแสงแดดธรรมชาติเน่ืองจากถูกกำจัดไปดวยชั้นบรรยากาศโอโซน) ความรอนที่

สูงกวา 65 องศาเซลเซียส ความเปนกรดที่ pH นอยกวา 3 หรือ ความเปนเบสที่ pH มากกวา 125 

3. ระบาดวิทยา 

 ผูสัมผัสเช้ือโรค (contact) 

 ผูสัมผัส หมายถึง ผูที่มีกิจกรรมรวมกับผูปวยยืนยันหรือผูปวยเขาขาย โดยแบงได 2 กลุม  

  1. ผูสัมผัสที่อาจเปนแหลงโรค ไดแก ผูสัมผัสผูปวยในชวง 14 วันกอนเร่ิมปวย  

  2. ผูสัมผัสที่อาจรับเชื้อจากผูปวย ไดแก ผูสัมผัสผูปวยนับแตวันเร่ิมปวย 
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 โดยผ ู ส ัมผ ัสใกล ช ิดเส ี่ยงส ูง หมายถ ึง ผ ู สัมผัสท ี่ม ีโอกาสสูงในการรับหรือแพรเชื ้อกับผู ปวย 

ประกอบดวย  

• ผูสัมผัสใกลชิดหรือมีการพูดคุยกับผูปวยในระยะ 1 เมตร นานกวา 5 นาที หรือถูกไอจาม

รดจาก ผูปวยโดยไมมีการปองกัน เชน ไมสวมหนากากอนามัย 

• ผูที่อยูในบริเวณที่ปด ไมมีการถายเทอากาศ เชน ในรถปรับอากาศ หองปรับอากาศ 

รวมกับผูปวย และอยูหางจากผูปวยไมเกิน 1 เมตร นานกวา 15 นาที โดยไมมีการปองกัน 

 ผูสัมผัสใกลชิดเสี่ยงต่ำ หมายถึง ผูสัมผัสที่มีโอกาสต่ำในการรับหรือแพรเชื้อกับผูปวย ไดแกผูสัมผัสที่

ไมเขาเกณฑผูสัมผัสเสี่ยงสูง  

 * หากเปนผูติดเชื้อไมมีอาการ ใหถือวันที่ตรวจพบเชื้อเสมือนเปนวันเร่ิมปวย 

 การติดตามผูสัมผัส (Contact tracing) – เมื่อพบผูปวยยืนยัน จะติดตามหาวา มีผูสัมผัสซึ่งอาจจะ

ไดรับเชื้อแลวเกิดโรคหรือไม ทั้งน้ีมีกิจกรรมสำคัญคือ  

  1. หาขอมูลจากผูปวย บุคคล (เชน ญาติ) และแหลงขอมูลที่เกีย่วของ เชน ขอมูลการเดินทางฯ  

  2. หาตัวผูสัมผัส – เพื่อแจงวาเขาอาจสัมผัสโรค ชวยใหเขาถึงการวินิจฉัยและรักษา แนะนำ

การ quarantine ทั้งน้ีตองระมัดระวังผลกระทบในลักษณะที่เกิดการแบงแยกตีตรา บางกรณีจะไมแจงวา

ผูปวยเปนใคร  

 การต ิดตามผู ส ัมผัสถือเปนหนาที ่ในการควบคุมโรค บางประเทศมีกฎหมายรองรับช ัดเจน และ

ดำเนินการโดยสอดคลองกับหลักจริยธรรม ใน พรบ.โรคติดตอ พ.ศ. 2558 ระบุเร่ืองการ quarantine ผูสัมผสั 

ไวเชนกัน 

 Reverse contact tracing หรือ Source case investigation - เมื่อพบผูปวยยืนยัน จะสอบถามหา

วา กอนปวย 1 ระยะฟกตัวที่ยาวที่สุด ผูปวยไปสัมผัสใกลชิดกับบุคคลใดซึ่งอาจเปนผูปวยหรือไม ซึ่งอาจพบ 

ผูปวยที่วินิจฉัยอยูเดิม หรือผูที่ยงัไมเคยวนิิจฉัย ซึ่งควรพิจารณาสงตรวจวินิจฉัย5 

 R0: ตัวชี้วัดโอกาสแพรเชื้อ ไวรัสแตละชนิดติดตอไปยงัคนอื่นไดมากนอยตางกัน บางชนิดติดตอไดงาย

มาก ไปยังคนที่ยังไมมีภูมิตานทาน (ไมเคยติดเชื้อ ไมเคยรับวัคซีน) เชน หัด เน่ืองจากไวรัสลองลอยอยูใน

อากาศไดนาน โดยมีการใชคาวัดเปรียบเทียบ คือ R0 (R nought) หรือ จำนวนคนติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นจากคนติด

เชื้อ 1 คน (reproductive number) ซึ่งเปนคาแสดงความสามารถการแพรเชื้อตามธรรมชาติ วาคนที่ติดเชื้อ 

1 คน จะแพรใหคนอื่นประมาณกี่คน ในประชากรที่ไมมีภูมิตานทานมากอนและไมมีการควบคุมโรค ปจจัยที่มี

ผลตอคา R0 เชน ภูมิตานทานของประชากร ความสามารถในการควบคุมการแพรเชื้อ2 

 อัตราปวยตายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทากับรอยละ 2.3 นอยกวาโรคซารส และโรคเมอรส 

ซึ่งมีอัตราปวยตายเทากบัรอยละ 9.6 และ 34.4 ตามลำดับ อยางไรก็ตามอัตราปวยตายจะเพิ่มสงูขึ้นในกลุมเสีย่ง 
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ไดแก ผูสูงอายุ 60-69 ป 70-79 ป และ มากกวาเทากับ 80 ป อัตราปวยตายเทากับรอยละ 3.6, 8.0 และ 

14.8 ตามลำดับ ผูที่มีโรคประจำตัว โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคปอดเร้ือรัง ความดันโลหิตสูง 

และโรคมะเร็ง อัตราปวยตายเทากับ 10.5, 7.3, 6.3, 6.0 และ 5.6 ตามลำดับ5 

 อาการปวย  

 โดยทั่วไปผูปวยจะมีอาการคลายไขหวัดใหญ คือ ไข และไอ เปนพื้นฐาน สวนใหญเร่ิมจากไอแหง ๆ 

ตามดวยไข ผูปวยสวนนอย คือ รอยละ 5 มีน้ำมูก เจ็บคอ หรือจาม ไมมีอาการเสียงแหบ หรือเสียงหาย รอยละ 

98.6 มีไข (ไขอาจจะไมไดเร่ิมในวันแรกของการปวย) รอยละ 69.6 มีอาการออนเพลียผิดปกติ รอยละ 59.4 ไอ

แหง ๆ ความรุนแรงของโรคขึ้นอยูกับปริมาณไวรัสที่ไดรับเขาทางเดินหายใจ ปจจัยทางผูติดเชื้อ เชน สุขภาพ 

โรคประจำตัว ปฏิกิริยาอิมมูนการปฏิบัติตนเมื่อเร่ิมปวย และการดูแลรักษาเมื่อติดเชื้อและปวย ผูติดเชื้อสวน

ใหญมีอาการนอย และสวนนอยมากไมมีอาการปวยเลย เด็กสวนใหญมีอาการนอย ผูสูงอายุและผูมีโรค

ประจำตัวมักจะมีอาการหนักกวา โดยรอยละ 80 มีอาการนอย คลายไขหวัดธรรมดา หรือไขหวัดใหญที่อาการ

นอยหายไดเองหลังพักผอนและดูแลตามอาการ รอยละ 14 มีอาการหนักจากปอดอักเสบ หายใจผิดปกติ รอย

ละ 5 มีอาการวิกฤติ เชน การหายใจลมเหลว ช็อคจากการปวยรุนแรง รอยละ 1-2 เสียชีวิตหลังจากมีอาการ

หนักมักเกิดกับผูสูงอายุ ผูมีโรคประจำตัวทางหัวใจและปอด เบาหวาน ภูมิตานทานต่ำ หรือโรคประจำตัวอื่น ๆ 

 การดูแลรักษาผูติดเช้ือ 

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีอาการคลายกับโรคไขหวัดใหญ คือ ผูปวยสวนใหญ (ประมาณรอยละ 80) 

มีอาการนอยและหายไดเอง แตตองปฏิบัติตัวใหรางกายไดซอมแซมตัวเองและปองกันคนอื่น การรักษาทั่วไป 

ควรพักผอนทันทีที่เร่ิมปวย และพักผอนใหพอใหรางกายอบอุน กินอาหาร และดื่มน้ำใหเพียงพอ รักษาตาม

อาการ เชน ลดไข ปรึกษาแพทยเพื่อการดูแลรักษากรณีที่เปนผูเสี่ยงตอการที่จะปวยรุนแรง เชน ผูสูงอายุ ผูมี

โรคประจำตัว หญิงมีครรภ หรือมีอาการหนัก ผูปวยที่มีอาการนอย สามารถรักษาตัวที่บาน ผูปวยที่มีอาการ

หนักตองรับการรักษาในโรงพยาบาล ในระยะที่ผูติดเชื้อยังไมมากเกินกำลังควบคุมดูแลมีขอกำหนดใหรับผูติด

เชื้อไวในสถานพยาบาลทั้งหมด เพื่อการดูแลรักษาและปองกันการแพรเชื้อ การรักษาเฉพาะโรค เร่ิมมียาตาน

ไวรัสตอไวรัสชนิดน้ีในขั้นทดลองในวงกวางแลว การปองกันในระยะที่ควบคุมการระบาด ตองรายงานเจา

พนักงานเมื่อมีผูติดเชื้อ ปองกันการแพรเชื้อใหคนอื่นตามขอแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข 

 ระยะเวลาแพรเชื้อจากผูติดเชื้อ (Contagious period) โดยทั่วไปแลวผูปวยติดเชื้อที่เปนโรคติดตอจะ

แพรเชื้อเมื่อมีอาการ และแพรเชื้อไดมากที่สุดในระยะที่อาการหนักที่สุดของโรคที่ไมใชผลแทรกซอนจากเหตุ

อื่น ทั้งน้ีผูติดเชื้อที่มีอาการนอย ๆ อาจจะแพรเชื้อไดบาง แตนอยกวาการแพรเชื้อในระยะที่ไมมีอาการอ าจ

เกิดขึ้นไดเล็กนอย และมักจะอยูในระยะ 2-3 วันกอนเร่ิมมีอาการปวย  
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 การคลุกคลีใกลชิดกัน (close contact) การคลุกคลีใกลชิดผูปวยทำใหมีโอกาสรับเชื้อจากผูปวยได 

ทั้งน้ี หมายถึง การอยูใกลผูปวยในระยะนอยกวา 2 เมตร เปนเวลานาน เชน อยูรวมหองพูดคุยกัน หันหนาเขา

หากัน เปนคนดูแลผูปวย เปนตน และมีกิจกรรมที่มีการสัมผัสโดยตรงกับเชื้อโรคจากน้ำลาย เสมหะของผูติด

เชื้อ เชน กอดจูบกัน สัมผัสตัว การใชของรวมกัน เชน ชอนซอม แกวน้ำ การกินอาหารรวมกัน การที่กำหนด

ระยะใกลชิดที่อาจจะรับเชื้อ หรือระยะหางในการปองกันการรับเชื้อที่ 1-2 เมตร เน่ืองจากการไอจามของคน

ทั่วไปจะสงฝอยน้ำลายไดไกลถึง 1 เมตร แตหากคนตัวโตไอแรงมาก ๆ อาจจะไกลถึง 2 เมตร แมวาจะมี

รายงานการตรวจพบไวรัสโคโรนา19 ในอุจจาระ และผูปวยบางคนมีอุจจาระรวง การติดเชื้อทางทางเดิน

อาหารไมเปนการแพรเชื้อที่มีความสำคัญ2 

4. การเฝาระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 วัตถุประสงคของการเฝาระวัง 

 1. เพื่อตรวจจับการระบาด สอบสวน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 2. เพื่อติดตามสถานการณและลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 นิยามผูปวย (ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 

 1. ผ ู ป วยท ี่ เขาเกณฑสอบสวนโรค (Patients under investigation: PUI) พิจารณาจากอาการ/ 

อาการแสดง รวมกับปจจัยเสี่ยง ดังน้ี  

  กรณีที่ 1 การเฝาระวังที่ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ ผูปวยมีอาการ และอาการ

แสดง ดังน้ี อุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป รวมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจ อยาง

ใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหน่ือย หรือ หายใจลำบาก 

  กรณีที่ 2 การเฝาระวังที่สถานพยาบาล ผูปวยมีอาการ และอาการแสดง ดังน้ี  

   2.1 อุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือใหประวัติวามีไขในการ

ปวยคร้ังน้ี รวมกับมีอาการของระบบทางเดินหายใจอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปน้ี ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจ

เหน่ือย หรือหายใจลำบาก 

   2.2 ผูปวยโรคปอดอักเสบ 

  ทั้ง 2 กรณี ให รวมกับ มีประวัติในชวงเวลา 14 วันกอนวันเร่ิมปวย อยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี  

   1) มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรืออยูอาศัยในพื้นที่เสี่ยง  

   2) เปนผูที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกลชิดกับนักทองเที่ยวตางชาติ  

   3) มีประวัติใกลชิดหรือสัมผัสกับผูปวยเขาขายหรือยนืยันโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  

   4) เปนบุคลากรทางการแพทยหรือสาธารณสุข ที่สัมผัสใกลชิดกับผูปวยเขาเกณฑ

สอบสวนโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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   5) มีประวัติไปในสถานที่ชุมนุมชนและมีผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชวง

เวลาเดียวกับ ผูปวย ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด/คณะกรรมการโรคติดตอ กรุงเทพมหานคร 

  กรณีที่ 3 การเฝาระวังที่สถานพยาบาล ผูปวยมีอาการ และอาการแสดง ดังน้ี ผูปวยโรคปอด

อักเสบ กรณีที่ 3 ให รวมกับ มีประวัติอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี  

   1) เปนบุคลากรทางการแพทยหรือสาธารณสุข  

   2) หาสาเหตุไมได หรือรักษาแลวอาการไมดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง  

   3) มีอาการรุนแรง หรือ เสียชีวิตโดยหาสาเหตุไมได  

   4) ภาพถายรังสีปอดเขาไดกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  กรณีที่ 4 การปวยเปนกลุมกอน 

   กลุมกอน (cluster) ของผูมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Acute respiratory 

tract infection) ที่ผลตรวจ rapid test หรือ PCR ตอเชื้อไวรัสไขหวดัใหญใหผลลบจากทุกรายที่มี การสงตรวจ 

   4.1 กรณีเปนบุคลากรทางการแพทย ตั้งแต 3 รายขึ้นไป ในแผนกเดียวกัน ในชวง

สัปดาห เดียวกัน (หากสถานพยาบาลขนาดเล็ก เชน คลินิก ใชเกณฑ 3 รายขึ้นไปในสถานพยาบาลน้ัน ๆ ) 

   4.2 กรณีในสถานที่แหงเดียวกัน (ไมใชบุคลากรทางการแพทย) ตั้งแต 5 รายขึ้นไป 

ในชวง สัปดาหเดียวกัน 

  ขอสังเกต: ผูปวยในกลุมกอนน้ันๆตองมีความเชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา 

 2. ผ ู ปวยยืนยัน (Confirmed) ผ ู ปวยเขาเกณฑสอบสวนโรคที่มีผลตรวจทางหองปฏิบัตกิารพบสาร 

พันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 โดยวิธี PCR ยืนยันจากหองปฏบิัติการตามที่ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ประกาศ 1 แหง หรือ Sequencing หรือเพาะเชือ้ 

 3. ผูติดเชื้อไมมีอาการ (Asymptomatic infection) ผูที่มีผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบสาร พันธุกรรม

ข อ ง เช ื ้ อ ไ ว ร ั ส  SARS-CoV-2 โ ด ย ว ิ ธ ี  PCR ย ื นย ั นจาก ห  อ งป ฏ ิ บ ั ต ิ ก ารห  องปฏ ิ บ ั ต ิ ก ารตามที่  

กรมวิทยาศาสตรการแพทยประกาศ 1 แหง หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ แตไมมีอาการและ อาการแสดง 

 กรมควบคุมโรค ดำเนินการเฝาระวังคัดกรองและปองกันควบคุมโรค ดังน้ี 

 1. ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศดำเนินการคัดกรองผูที่ เดินทางเขาออกประเทศ ทั้งทา

อากาศยาน ทาเรือ และพรมแดน รวม 46 แหง ประกอบดวย ทาอากาศยาน 6 แหง ไดแก ทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม เชียงราย ภูเก็ต และกระบี่ ทาเรือ 6 แหง ไดแก กรุงเทพมหานคร แหลมฉบัง 

เชียง แสน ภูเก็ต สมุย กระบี่ และดานพรมแดนทางบก 34 แหง 

 2. แจงใหสถานพยาบาลทำการคัดกรองผูปวยที่มีอาการไข รวมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจอยาง

ใดอยางหน่ึง เชน ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหน่ือยหอบ และมีประวัติการเดินทางจากประเทศจีน มาเกา 
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ฮองกง ไตหวัน หรือพื้นที่ที่มีการระบาดตอเน่ือง ภายใน 14 วัน หรือเปนผูที่ประกอบอาชีพสัมผัสใกลชิด กับ

นักทองเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่ระบาดอยางตอเน่ือง ตลอดจนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่สัมผัสกับ

ผูปวยตามเกณฑเฝาระวัง 

 3. การเฝาระวังในชุมชน โดยใหความรูประชาชน เมื่อพบนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาด

ของโรค มีอาการไข รวมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เชน ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหน่ือยหอบ ใหแจง 

บุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ หรือ สายดวนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422 

 ตั้งแตเดือนมกราคม – 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 ประเทศไทย มีรายงานผูปวยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 แลว 37 ราย ไมมีผูเสียชีวิต โดยกวารอยละ 60 เปนผูที่เดินทางมาจากตางประเทศ พบผูติดเชื้อ

ในประเทศ ไทยในกลุมอาชีพเสี่ยงสูงที่จะสัมผัสกับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดและผูปวย ไดแก 

พนักงานขับรถ มัคคุเทศก พนักงานขายของตามสถานที่ที่มีนักทองเที่ยวจำนวนมาก และบุคลากรทางการ

แพทย 

สถานการณการติดเชื้อและการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย คาดการณไดวาจะดำเนินไป

เปน 3 ระยะ ไดแก  

 ระยะท ี ่  1: พบผ ู ปวยเดินทางมาจากประเทศที ่ม ีการระบาดของโรคต ิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เปาหมายการควบคุมโรค คือ ปองกันการแพรเชื้อในประเทศ มาตรการตอบโตหลัก คือ การคัดกรองและเฝา

ระวัง โรคในผูเดินทางจากตางประเทศ และควบคุมโรคไมใหแพรกระจาย โดยดูแลรักษาผูปวยในหองแยกโรค

ในโรงพยาบาล หากคนหาและควบคุมผูติดเชื้อไดทั้งหมด ก็จะไมมีการระบาดในประเทศ แตถามีการแพรเชื้อ

จาก ผูเดินทางจากตางประเทศสูประชาชนไทย สถานการณจะขยายสูระยะที่ 2  

 ระยะที่ 2: พบผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ และมีการระบาดในวง จำกัด

เปาหมาย คือ การควบคุมโรคใหอยูในวงจำกัด มาตรการตอบโตหลัก คือ ควบคุมและชะลอการระบาด โดย

การเฝาระวังคนหาผูปวยอยางถี่ถวน ดูแลรักษาผูปวยพรอมควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาล ติดตามเฝา

ระวังโรคในผูที่สัมผัสกับผูปวยและสื่อสารแนะนำใหประชาชนทั่วไปปองกันโรคอยางเครงครัด หากดำเนินการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ การระบาดก็จะชะลอตัวและยุติลง แตถาควบคุมการแพรเชื้อไดไมดีพอ การระบาดก็

จะขยายตัวสู ระยะที่ 3 

 ระยะที่ 3: พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวงกวาง ในประเทศไทย เปาหมายของ

การควบคุมโรค คอื การบรรเทาความเสยีหายและผลกระทบ มาตรการตอบโตหลัก คือ การดูแลรักษาผูปวย

เพื่อใหมีผูเสียชีวิตนอยทีสุ่ดและสื่อสารแนะนำใหประชาชนปองกันตนเองใหกวางขวางที่สุด ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2 แสดงการคาดการณระยะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย5 

5. การตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขขององคการอนามัยโลก 

 องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ประกาศใหการระบาดของไวรัสโคโรนา

สายพันธุใหม 2019 (novel coronavirus 2019, 2019-nCoV) เปน “ภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวาง

ประเทศ” (Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) หลังจากประชุมพิจารณา

สถานการณเม ื ่อว ันท ี่  30 มกราคม 2563 ณ สำนักงานใหญองค การอนามัยโลก กรุงเจนีวา ประเทศ

สวิตเซอรแลนด กอนหนาน้ี WHO เคยประกาศ “ภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ” มาแลว 5 

คร้ัง ไดแก โรคไขหวัดใหญ H1N1 ในป ค.ศ. 2009 โรคโปลิโอ ป ค.ศ. 2014 โรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก ป 

ค.ศ. 2014 โรคไขซิกา ป ค.ศ. 2016 โรคอีโบลาในประเทศคองโก ป ค.ศ. 2019 และโคโรนาไวรัสสายพันธุใหม

คร้ังน้ีเปนคร้ังที่ 6  

 ภาวะฉ ุกเฉ ินด านสาธารณสุขระหว างประเทศ (Public Health Emergency of International 

Concern หรือ PHEIC) หมายถึง เหตุการณฉุกเฉินดานสาธารณสุขที่กอใหเกิดความเสี่ยงตอประเทศอื่น ๆ  จาก

การแพรระบาดระหวางประเทศและตองอาศัยความรวมมือจากนานาประเทศในการรับมือกับเหตุการณน้ัน 

 การพิจารณาวาเหตุการณใดเปน “ภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ” ตองเปนเหตุการณ

ที่เขากับเงื่อนไขอยางนอย 2 ใน 4 ขอตอไปน้ี 

  1. เปนเหตุการณที่มีผลกระทบดานสาธารณสุขที่รุนแรง 

  2. เปนเหตุการณที่ผิดปกติหรือไมคาดคิดมากอน 

  3. มีความเสี่ยงสูงที่จะแพรระบาดขามประเทศได 

  4. มีความเสี่ยงสูงที่จะตองจำกัดการเดินทางหรือการคาระหวางประเทศ 
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 เพื่อปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่กอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิด “ภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข

ระหวางประเทศ” (PHEIC) อยางมีประสิทธิภาพ องคการอนามัยโลก (WHO) ไดออก “กฎอนามัยระหวาง

ประเทศ” ( International Health Regulations หรือ IHR) ซ ึ ่งม ีสถานะเป นกฎหมายระหว างประเทศ 

(Treaty) ที่ประเทศสมาชิกขององคการอนามัยโลกทุกประเทศตองปฏิบัติตาม เพื่อรวมมือกันจัดก ารกับ

เหตุการณที่มีศักยภาพในการแพรระบาดขามประเทศไปยังสวนตาง ๆ  ของโลก โดยใชวิธีจัดการใหมีผลกระทบ

ตอการเดินทางและการคาขายระหวางประเทศนอยที่สุด 

 “กฎอนามัยระหวางประเทศ” (IHR) ฉบับแรกเร่ิมใชตั้งแต พ.ศ. 2512 (ค.ศ.1969) แตพบปญหาวา 

บางประเทศใชปญหาโรคติดตอระหวางประเทศเปนขอกีดกันทางการคา การใชมาตรการที่รุนแรงเกินจำเปน 

เชน การกักตัว การเลือกปฏิบัติ การละเมิดสิทธิสวนบุคคล นอกจากน้ีสถานการณโรคติดตอระหวางประเทศ

เปลี่ยนไป มีโรคติดตออันตรายใหม ๆ ที่แพรระบาดขามประเทศเกิดขึ้น เชน โรคซารส โรคไขหวัดนก เปนตน 

ซึ่ง IHR ฉบับเดิมไมครอบคลุม องคการอนามัยโลกและประเทศสมาชิกจึงไดทบทวนปรับปรุงแกไขใหมโดย

ไดรับความเห็นชอบจากนานาประเทศสมาชิกในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2548 

(ค.ศ.2005) และเรียกชื่อยอวา IHR (2005) ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) 

เปนตนมา 

 ความแตกตางระหวาง IHR ฉบับเกากับฉบับใหม (2005) คือ IHR ฉบับเกาเนนการควบคุมโรคที่ชอง

ทางเขาออกประเทศ (Point of Entry หรือ PoE) โดยกำหนดโรคที่ตองควบคุมและรายงานเพียง 3 โรค ไดแก 

อหิวาตกโรค ไขเหลือง และกาฬโรค แต IHR ฉบับใหมกำหนดใหประเทศสมาชิกตองพัฒนาสมรรถนะหลัก 

(Core Capacity) ใหสามารถตรวจจับการระบาดของโรคหรือภัยคุกคามดานสาธารณสุขไดตั้งแตระดับชุมชน 

วางมาตรการปองกันควบคุมโรคที่ไมสงผลกระทบตอการเดินทาง/ขนสงระหวางประเทศโดยไมจำเปน และ

กำหนดโรคที่ตองแจงใหองคการอนามัยโลกทราบภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งมีทั้งโรคติดตอที่มีโอกาสแพรระบาด

ขามประเทศ รวมทั้งเหตุการณฉุกเฉินที่เกิดจากโรคติดตอระหวางสัตวและคน อาหาร สารเคมี และกัมมันตรังสี

และนิวเคลียรดวย 

 สาระสำค ัญของ IHR (2005) ประกอบดวยต ัวบท 66 มาตรา โดยเรียงมาตราต ั ้งแต บทนิยาม 

เจตนารมณ และขอบเขต หลักการและอำนาจตามความรับผิดชอบ ขอมูลขาวสาร และการดำเนินการดาน

สาธารณสุข คำแนะนำ การดำเนินการที่ชองทางเขาออก (Point of Entry) การจัดการขององคการอนามัยโลก 

ส วนแนวทางปฏิบัต ิของประเทศสมาชิกตาม IHR (2005) ถ ูกกำหนดไวในภาคผนวกซึ่งม ีท ั้งสิ ้น 9 ผนวก 

(Annex) โดยถือวาเปนสวนหน่ึงของขอกำหนดตาม IHR (2005) โดยเฉพาะสมรรถนะหลัก (Core Capacity) 

ในการเฝาระวังการเตรียมความพรอมและการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ ตลอดจน
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ชองทางเขาออกของประเทศสมาชิก รวมทั้งเคร่ืองมือตัดสินใจในการประเมินและแจงเหตุการณฉุกเฉิ นดาน

สาธารณสุขระหวางประเทศตอองคการอนามัยโลก 

 ขอกำหนดสวนหน่ึง “กฎอนามัยระหวางประเทศ” มีอยูวา 

 1. แตละประเทศตองจัดใหมีหนวยงานและผูแทน (National IHR focal point) ในการประสานงาน

กับองคการอนามัยโลก และดำเนินการตามกฎอนามัยระหวางประเทศ 

 2. แตละประเทศตองมีการเสริมสรางศักยภาพการเฝาระวัง สอบสวน และควบคุมโรค 

• ดานการเฝาระวังปกต ิ

• ตามชองทางเขาออกระหวางประเทศ 

• การตรวจจับและตอบสนองตอภัยฉุกเฉนิขามชาติ 

 สรุป  การท ี ่  WHO ประกาศให สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ ุ  ใหม (novel 

coronavirus 2019, 2019-nCoV) เปน “ภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ” ก็เพื่อจะบังคับใช

กฎระเบียบตาง ๆ  ไดเขมงวดขึ้น เพื่อปองกันการระบาดและปองกันไมใหสถานการณรุนแรงไปกวาน้ี6 

 องคการอนามัยโลก ไดวางแนวทางสำหรับหลักเกณฑทั้งหมด 6 ดานที่ทุกประเทศควรบรรลุกอนที่จะ

ยกเลิกมาตรการควบคุมโรค ดังน้ี 

 1. สามารถควบคุมการแพรเชื้อของไวรัสโคโรนาได 

 2. ระบบสุขภาพของประเทศสามารถตรวจหา ตรวจเชื้อ แยกผูปวย และรักษาผูปวยและติดตามหาผู

สัมผัสไดทุกคน 

 3. ความเสี่ยงของจุดแพรโรคตองลดลงหรือต่ำที่สดุในพื้นที่ที่มีความเปราะบาง เชน สถานพยาบาล 

 4. มีการใชมาตรการปองกันโรคในที่ทำงาน โรงเรียน และสถานที่สำคัญอื่น ๆ  

 5. มีการใชมาตรการปองกันโรคเพื่อบริหารความเสี่ยงจากผูปวยนำเขา 

 6. ชุมชนมีความรู มีสวนรวม และพลังในการปรับตัวเขากับวิถีชีวิตใหม10 

6. ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 การประช ุมคณะรัฐมนตรี เม ื ่อว ันท ี ่  10 ม ีนาคม 2563 มีมต ิมอบหมายให สำนักเลขาธ ิการ

นายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขึ้น

เพ ื ่อทำหนาท ี ่กำนดนโยบายและมาตรการเรงดวนในการบริหารสถานการณดังกล าวขางต น โดยให

คณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพรอม ปองกันและแกไขปญหาโรคติดตออุบัติใหมแหงชาติ และศูนย

ขอมูลมาตรการแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปฏิบัติหนาที่ภายใตศูนยบริหารสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดวย 
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 สำนักนายกรัฐมนตรีจึงไดมีคำสั่งจัดตั้งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (โควิด-19) เรียกโดยยอวา “ศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.)” ขึ้นในสำนักเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีต ั ้งอย ู ในทำเนียบรัฐบาลหรือสถานท ี่อ ื น่ตามท ี ่นายกรัฐมนตรีกำหนด และข ึ ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรี และแตงตั้ง “คณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ รนา 

2019 (โคว ิด-19)” โดยมีนายกรัฐมนตรี เป นประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงตาง ๆ ผูบริหารสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ผูบัญชาการ

ตำรวจแหงชาติ เปนกรรมการ 

 โครงสรางคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

ประธานกรรมการ นายกรัฐมนตรี 

กรรมการ รองนายกรัฐมนตรี  

รมต.ประจำสำนักนายกรัญมนตรี  

รมต.กลาโหม  

รมต.คลัง  

รมต.ตางประเทศ  

รมต.ทองเที่ยวและกีฬา  

รมต.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

รมต.คมนาคม  

รมต.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

รมต.พาณิชย  

รมต.มหาดไทย  

รมต.ยุติธรรม  

รมต.แรงงาน  

รมต.ศึกษาธิการ  

รมต.สาธารณสุข  

รมต.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

รมต.อุตสาหกรรม  

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  

เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ  

ผูบัญชาการตำรวจแหงชาต ิ

กรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 

ผูชวยเลขานุการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร 
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รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

อธิบดีกรมการคาภายใน 

อธิบดีกรมควบคุมโรค 

 อำนาจหนาที่ 

1. กำหนดนโยบายและมาตรการเรงด วนในการบริหารสถานการณตามพระราชบัญญัติ

โรคติดตอ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ในดานสาธารณสุข ดานเวชภัณฑปองกัน ดานขอมูล ดานการ

ชี้แจงและการรับเร่ืองรองเรียน ดานการตางประเทศ ดานมาตรการปองกัน และดานมาต รก ารใหค วาม

ชวยเหลือเยียวยา เพื่อปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 

2. สั่งการใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐปฏิบัติภายในขอบเขต หนาที่ และ

อำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งขอความรวมมือภาคเอกชนเพื่อใหดำเนินการเปนไปตามนโยบายและมาต รก าร

เรงดวนที่กำหนด 

3. กำกับดูแล ควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อใหการดำเนินงาน

เพื่อแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปนไปอยางรวดเร็ว มีเอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ 

4. บริหารจัดการขอมูลที่ไดรับรายงานจากศูนยขอมูลมาตรการแกไขปญหาจากโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 และแหลงขอมูลอื่น ๆ  เพื่อการประเมินสถานการณที่เปนปจจุบันและแนวโนมของสถานการณ

ในอนาคต 

5. ชี้แจงและประชาสัมพันธตอประชาชนเพื่อสรางความรูเทาทันและความเขาใจที่ต รงกั นใน

สถานการณดังกลาว (ประธานกรรมการอาจมอบหมายใหกรรมการทำหนาที่ผูชี้แจงและประชาสัมพันธในนาม

ของศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 ก็ได) 

6. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อชวยเหลือการ

ปฏิบัติหนาที่หรือดำเนินการอยางหน่ึงอยางใดใหเปนไปตามคำสั่งน้ีไดตามความจำเปนและเหมาะสม 

7. เชิญบุคคลเขารวมประชุม หรือขอเอกสารหลักฐานจากหนวยงานหรือบุคคลใดที่ เกี่ยวของ 

เพื่อประโยชนในการดำเนินการตามหนาที่และอำนาจตามคำสั่งน้ี 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย7 
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7. ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center, EOC) กระทรวงสาธารณสุข 

 สถานการณภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขเกิดบอยขึ้นและแตละคร้ังก็มีความรุนแรงเพิ่มม ากขึ้น 

เชน การระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญในป พ.ศ. 2552 การเกิดน้ำทวมใหญในป พ.ศ. 2554 การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกในป พ.ศ. 2557 ตอมาจนถึงป พ.ศ. 2558 รวมถึงการเกิดการ

ระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางในประเทศเกาหลีใต การเกิดแผนดินไหวคร้ังใหญใหญในประเทศ

เนปาล และการเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ไมเพียงจะมีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนเทาน้ัน 

แตยังสงผลกระทบตอเศรษฐกจิ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ดังน้ัน การเตรียมความพรอมระบบจัดการ

ภาวะฉุกเฉิน จึงเปนเร่ืองที่มีความสำคัญอยางยิ่งในทุกระบบสาธารณสุข โดยดำเนินการภายใตศูนยปฏิบัติการ

ตอบโตภาวะฉุกเฉินทางด านสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) และระบบบัญชาการ

เหตุการณ (Incidence Command System : ICS) ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่สำคัญในการนำมาใชเพื่ อ รับมือกับ

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ภาพที่ 3 ขั้นตอนระบบบัญชาการเหตุการณ สำหรับโรคและภัยสุขภาพ 

อำนาจหนาที่ของระบบบัญชาการเหตุการณ (Incidence Command System : ICS) 

ผูบัญชาการเหตุการณและรองผูบัญชาการเหตุการณ  

1. กำหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการบัญชาการเหตุการณ 

2. ติดตามสถานการณอุทกภัย 
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3. อำนวยการ สั่งการ ควบคุม เรงรัด กำกับ และติดตามประเมินแกไขปญหาในการตอบโตตอ

สถานการณอุทกภัย 

4. บริหารจัดการทรัพยากรตางๆ สำหรับการตอบโต 

5. ประสานระดับนโยบายกับหนวยงานที่เกี่ยวของภายนอกองคกร 

6. ต ัดส ินใจ ยกระด ับ ลดระด ับศ ูนย ปฏิบ ัต ิการภาวะฉ ุกเฉ ิน (Emergency Operations 

Center) 

7. เสริมสรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานใหแกกลุมภารกิจตางๆ 

8. มีอำนาจแตงตั้ง ปรับเปลี่ยนโครงสรางกลุมภารกิจตางๆ ในศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน หรือ

มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ 

9. ดำเนินการอย างหนึ ่ง อย างใด ตามอำนาจหนาท ี ่ของ ศ ูนย ปฏ ิบ ัต ิการภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Operations Center) กรณี สถานการณอุทกภัยภาคใต ไดตามที่เห็นสมควร 

กลุมภารกิจยุทธศาสตรและวิชาการ (STAG)  

1. เสนอยุทธศาสตร มาตรการ เปาหมายในการตอบโตภาวะฉุกเฉินแกผูบญัชาการเหตุการณ  

2. ประสานและสนับสนุนดานวิชาการใหกับกลุมภารกิจตางๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ 

3. ประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร มาตรการ เปาหมาย เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร 

มาตรการ เปาหมาย ใหเหมาะสมตามสถานการณ 

4. จัดสรุปทบทวนบทเรียนหลังการปฏิบตัิการ (After Action Review) ในระยะฟนฟ ู

5. ใหคำแนะนำตอแผนเผชิญเหตุ (Incidence Action Plan) 

6. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผูบัญชาการเหตุการณ 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

กลุมภารกิจตระหนักรูสถานการณ (Situation Awareness Team)  

1. ติดตาม เฝาระวัง ประเมินสถานการณ และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ 

2. จัดทำสรุปรายงานสถานการณ  

3. เสนอขอพิจารณาเพื่อตัดสินใจ ยกระดับ ลดระดับศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉนิ 

4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผูบัญชาการเหตุการณ 

5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

กลุมภารกิจดานความปลอดภัย (Safety)  

1. วิเคราะหอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกำหนดอุปกรณปองกันตัวสวนบุคคล-ปองกันอันตรายโดยรวม 
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2. ประเมินความเสียหาย อันตรายที่จะเกิดกับบุคลากรและผูเกี่ยวของ และทรัพยากรทั้งหมด 

พรอมทั้งจัดระบบเคลื่อนยาย จัดเก็บอยางถูกวิธี 

3. กำหนดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนและทรัพยากร กำหนดพื้นที่อันตราย พื้นที่ จัดเก็บวัสดุ

อันตราย และพื้นที่ทำลายหรือชำระสิ่งปนเปอน 

กลุมภารกิจปฏิบัติการ (Operation) 

1. ประเมินความต องการของทีมปฏ ิบ ัติการทางการแพทย  ในการเข าการช วยเหลือตอ

สถานการณ  ประสานงาน และจัดระบบการปฏิบัติภาคสนามในการปฏิบัติการจัดการภาวะฉกุเฉิน 

2. วางแผนและปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคและภัยสขุภาพในพื้นที่ 

3. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผูบัญชาการเหตุการณ 

4. ควบคุม ติดตาม กำกับ ประสานงาน สนับสนุนและปฏิบัติการ ระบบดูแลรักษาทั้งกอนถึง

โรงพยาบาล ในโรงพยาบาล,ระบบการสงตอ,ในศูนยพักพิงและการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เชน  

• ทีมประเมินความตองการดานสุขภาพหลังภัยพิบัติ (Rapid Health Need Assessment 

Team) 

• ทีมชวยเหลือดานการแพทยในภาวะภัยพิบัติ (Disaster Medical Assistance Team : 

DMAT)  

• ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทยในภาวะภัยพิบัติ (Medical Emergency Response 

Team : MERT) 

• ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทยเคลื่อนที่เร็ว (Mini-Medical Emergency Response 

Team : Mini-MERT) 

• ทีมควบคุมสารเคมี (HAZMAT) 

• ทีมปฏิบัติการทางสิ่งแวดลอม (Special Environmental Response Team : SERT) 

• ทีมชวยเหลือเยียวยาจิตใจผูประสบภาวะวิกฤต (Mental health Crisis Assessment 

and Treatment team MCATT) 

• ทีมพิสูจนเอกลักษณบคุคลในภาวะภัยพิบตัิ (Disaster Victim Identification: DVI) เปนตน 

• หนวยปฏิบัติการควบคุมโรค (Communicable Disease Control Unit : CDCU) 

5. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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กลุมภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication)  

1. เฝาระวังขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆ ทุกชองทาง และประเมินการรับรูของสาธารณะ จัดทำ

แผนการสื่อสารความเสี่ยงและตอบโตทีเ่หมาะสมและรวดเร็ว 

2. จัดทำขอมูลขาวสาร ประเด็นขาว (Press release) ประเด็นสาร (Talking point) ที่ถูกตอง

แมนยำ และครบถวน เหมาะกับสถานการณ                                     

3. ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง (ผานชองทางตางๆ รวมทั้งผลิตสื่อ เพื่อเผยแพรดวยรูปแบบ

และภาษาที่เหมาะสม 

4. ประสานกับกลุมภารกิจตางๆ เพื่อจัดการขอมูล จำเปนเพื่อเผยแพร และสื่อสารความเสี่ยง 

5. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดำเนินการสื่อสาร

ความเสี่ยง 

6. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงตอผูบัญชาการเหตุการณ 

7. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผูบัญชาการเหตุการณ 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 

กลุมภารกิจสำรองเวชภัณฑ และสงกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics)  

1. จัดทำแผน สรรหา สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก สำรองเวชภัณฑ ทางการแพทย 

อ ุปกรณเทคโนโลยีและสารสนเทศ ( IT) อ ุปกรณและระบบการส ื ่อสารเสบียงและอ ุปกรณยังช ีพ และ

ยานพาหนะ ตามแผนที่กำหนด 

2. จัดทำแผน กระจาย ดูแลกำกับ และจัดสงเวชภัณฑทางการแพทย อุปกรณเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ (IT) อุปกรณและระบบการสื่อสาร เสบียงและอุปกรณยังชีพยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณตางๆ 

สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก ตามแผนที่กำหนด 

3. จัดทำแผน สรรหา จัดตั้งสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทีมปฏิบัติการ และศูนย

พักพิงสำหรับผูประสบภัย 

4. ดูแลรักษาทีมปฏิบัติการที่ไดรับการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย 

กลุมภารกิจการเงินและงบประมาณ  

1. วางแผนงบประมาณของ EOC ในภาวะฉุกเฉิน 

2. จัดทำธุรการ การเงิน งบประมาณ สนับสนุนภารกิจ EOC 

3. ติดตามการเบิกจายงบประมาณและรายงาน EOC 

4. สนับสนุนงบประมาณใหทีมปฏิบัติการไดทันเวลา 

5. บันทึกเวลาปฏิบัติงานและจายคาตอบแทนตามวันเวลา 
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6. สรุปรายงานทางการเงินและวิเคราะหตนทุนการดำเนินการและความคุมคา 

7. จัดทำประกันชีวิต ดำเนินการเรียกรอง ดูแลชดเชยคาเสียหาย สำหรับอุบัติเหตุและการ

บาดเจ็บ 

8. วางแผนงบประมาณชดเชยผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน เชน คาชดเชยจากการที่

ตองหยุดปฏิบัติงาน 

9. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

กลุมภารกิจกฎหมาย  

1. ทบทวน รวบรวม วิเคราะห พรอมจัดทำฐานขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความเกี่ยวของกับ

ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

2. ราง ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมกฎระเบียบ ใหเอื้อตอการปฏิบัติงาน 

3. เปนที่ปรึกษาทางดานกฎหมาย 

4. สื่อสารและถายทอดกฎหมายที่เกี่ยวของใหผูปฏิบัตงิานเขาใจ และปฏิบัติไดถกูตอง 

5. ประเมินผลของกฎหมายที่บังคบัใช 

6. จัดทำคำรองเพื่อแจงความและใหความรวมมือตามกฎหมาย 

7. จัดเก็บหลักฐาน ขอความสื่อสาร วิธีการรวบรวมวัตถุพยานในกาตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

8. กำหนดกฎหมายรองรับ 

กลุมภารกิจดูแลรักษาผูปวย (Case Management)  

1. จัดทำมาตรฐานแนวทางการดูแลรักษาผูปวยตลอดจนแนวทางในการปองกันการติดเชื้อใ น

โรงพยาบาล 

2. ประสานกับหองปฏิบัติการทางสาธารณสุขเพื่อจัดทำแนวทางการสงตรวจทางหองปฏิบัติการ

ที่เหมาะสม 

3. ประสานและ/หรือจัดเตรียมสถานที่สำหรับการ คัดกรอง แยกกัก รักษาผูปวย 

4. จัดท ีมด ูแลรักษาผ ู ป วยแบบองครวม (Holistic case) และฝกซอมท ีมเพ ื ่อใหสามารถ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปองกันการติดเชื้อไดอยางเหมาะสม 

5. จัดทีมผูเชี่ยวชาญเพื่อใหคำปรึกษาดานการแพทยและการปองกันควบคุม โรคติด เชื้อใ น

โรงพยาบาลแกสถานพยาบาลที่รับดูแลรักษาผูปวย 

กลุมภารกิจดานควบคุมโรคระหวางประเทศ (Point of Entry)  

1. ตรวจคัดกรองผูเดินทางที่มาจาก 
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• พื้นที่เสี่ยง 

• ผูเดินทางขาเขา (Measures on arrival) 

• ผูเดินทางกอนเดินทางขาออก (Measures on pre-departure /exit screening) 

• ผูเดินทางตองสงสัย 

2. การกักกันผูเดินทางตองสงสัย 

3. การรวบรวมขอมูลเพื่อสงต อใหกลุมภารกิจติดตามผู เด ินทางสงสัยสัมผัสโรค (Contact 

tracing) 

กลุมภารกิจดานกำลังคน 

1. จัดทำฐานขอมูลกำลังคน  

2. จัดหากำลังคนสนับสนุนการเขาปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉ ินตามที่ผูบัญชาการเหตุการณ

กำหนด 

3. จัดทำแผนการระดมทรัพยากรดานกำลังคน เพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน 

4. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

กลุมภารกิจประสานงานและเลขานกุาร (Liaison)  

1. จัดทำทำเนียบเครือขายเพื่อการประสานงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข 

2. ต ิดต อประสานงานก ับหนวยงานต างๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข องทั ้งภายในและภายนอกกระทรวง

สาธารณสุข 

3. ประสานหาสถานที่สำหรับการปฏิบัติงานของกลุมภารกิจตางๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ

ใหเพียงพอ 

4. ประสานจัดการประชุม จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานกลุมภารกิจตางๆ ในระบบบัญชาการ

เหตุการณ 

5. สรุปรายงานการประชุม ขอสั่งการ ผลการดำเนินงาน ปญหาอุปสรรคและสื่อสารขอสั่งการ

ไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรวดเร็ว 

6. วางแผนและผลักดันใหขอสั่งการของผูบญัชาการเหตุการณไดรับการปฏิบัติอยางรวดเร็วและ

มี ประสิทธิภาพ 

7. ใหการสนับสนุนงานดานบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในทุกๆ ดานใหกับกลุม

ภารกิจตางๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ 

8. รับผิดชอบงานสารบรรณของระบบบัญชาการเหตุการณ 

9. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผูบัญชาการเหตุการณ 
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10. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

กระทรวงสาธารณส ุข ม ีนโยบายพัฒนาศ ูนยปฏ ิบ ัต ิการภาวะฉ ุกเฉิน (Emergency Operation 

Center: EOC) เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขใหไดมาตรฐาน สามารถ

เฝาระวังตรวจจับเหตุการณผิดปกติไดอยางรวดเร็วและตอบโตสถานการณไดทันที โดยมีการจัดตั้งทีมตระหนักรู

สถานการณ (Situation Awareness Team: SAT) จากหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวดั 

ทั่วประเทศ ปฏิบัติงานเฝาระวังสถานการณทางสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัด  

ภาพที่ 4 ขั้นตอนระบบบัญชาการเหตุการณ กรณีโรคติดตอรายแรง/โรคอุบัติใหม 

อำนาจหนาที่ของทีมตระหนักรูสถานการณ (Situation Awareness Team: SAT) 

1. ติดตาม เฝาระวัง ประเมินสถานการณ และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณสำคัญทางสาธารณสขุ

ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

2. จัดทำสรุปรายงานเหตุการณสำคัญและรายงานเหตุการณเรงดวนตามที่ผูบริหารกำหนด 

3. ประสานเชื่อมโยงขอมูลกับคณะทำงานในกลุมภารกิจตามโครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย8 
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8. ศูนยปฏิบัติการดานนวัตกรรมการแพทย และการวิจัยและพัฒนา (ศปก.วิจัย)  

 ศูนยปฏิบัติการดานนวัตกรรมการแพทยและการวิจัยและพัฒนา (ศปก.วิจัย) โควิด-19 โดยสำนักงาน

การวิจัยแหงชาติ (วช.) ระดมพลังผูใชงาน ภาควิชาการ ภาคเอกชน เรงวิจัยและนวัตกรรมชุดตรวจ วัคซีน ยา

และเวชภัณฑ รวมทั้งการวิจัยดานสังคมและเศรษฐกิจ แกไขสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  

โคโรนา 2019 

 รัฐบาลจัดตั้งศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.) และคณะกรรมการบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ตอมามีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 16/2563 ลงวันที่ 

25 มีนาคม 2563 ใหผูอำนวยการสำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนผูรับผิดชอบงานในสวนที่ เกี่ยวกับ

นวัตกรรมการแพทย และการวิจัยและพัฒนา ใหมีการรวบรวมนวัตกรรมการแพทย การวิจัย และการพัฒนาใน

ดานตาง ๆ มาสนับสนุนการแกไขสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใชขอมูล

ทางว ิชาการ การว ิจัยและนวัตกรรม ผ ู ทำงานที่ประกอบดวยนักวิชาการ นักวิจัย จากหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่จะมาชวยสรางนวัตกรรมที่ตรงกับความตองการของผูใชงานแล ะต รงกับ

ความเชี่ยวชาญของผูวิจัยและสรางนวัตกรรม11 

ภาพที่ 5 โครงสรางศูนยปฏิบัติการภายใตศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.)12 

 การดำเนินงานของศูนยปฏิบัติการน้ี ใชความเชื่อมโยงระหวางผูใชงานวิจัยและนักวิจัยที่ตองการทำ

วิจัย ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ โดยยกระดับศูนยปฏิบัติการดานนวัตกรรมการแพทย การวิจัยและ

พัฒนา แกไขสถานการณฉุกเฉินโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อระดมกำลังทุกภาคสวนชวยดำเนินงาน 
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เปนกลไกสนับสนุนและขับเคลื่อนการวิจัย ระบบขอมูลที่ชัดเจนถูกตอง เชน กิจกรรมดานนวัตกรรมการแพทย 

การวิจัยและพัฒนาในประเทศควรมีอะไรบาง ผูใชตองการอะไร ตองวิเคราะหแตละประเด็นวิจัย  ติดตาม

ความกาวหนาทางการวิจัย เชน เมื่อพนจากการระบาดแลวในระยะแรกตองดำเนินการอยางไร ใชกลไก

อะไรบางที่จะทำใหประชาชนอยูได โดยสนับสนุนและติดตามประเมินความกาวหนา 4 เร่ือง ไดแก วัคซีน ชุด

ตรวจวินิจฉัยโรคในรูปแบบตาง ๆ ยาและการรักษาที่ดี และมิติทางดานสังคม ดานเศรษฐกิจ การสรางงาน

อาชีพใหประชาชน รวมทั้งระบบเศรษฐกิจที่สรางรายไดจากการทองเที่ยว เมื่อประเทศไทยไดพนจากวิกฤตโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แลว จะตองพรอมดวยงานวิจัยและนวัตกรรมที่พึ่งพาตนเองได มีนวัตกรรมทาง

การแพทยและสาธารณสุขที่เปนตัวอยางของนานาประเทศได 

 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ศูนยปฏิบัติการดานนวัตกรรมการแพทย และการวิจัยและพัฒนา ภายใต

ศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.) โดย สำนักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ 

(อว.) ไดระดมหนวยงานวิจัย ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิชาการ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะผูใชนวัตกรรมจาก

กระทรวงสาธารณสุข BOI สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูทรงคุณวุฒิ

และผูแทนจากหนวยสนับสนุนวิชาการ อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ

ไทย (ทปอ.) ท ี ่ประชุมอธิการบดมีหาวิทยาล ัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ท ี ่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย (สสอท.) 

หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัย (PMU) ทุกหนวย สวทช. สกสว. สอวช. กรมวิทยาศาสตรบริการ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) และหนวยงานดานมาตรฐาน มาหารือกันเพื่อรวมขอมูล

และความกาวหนาดานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมทั้งหมดของประเทศ ในการสรางนวัตกรรมทางการแพทย

ที่ตรงความตองการของผูใชงานและความเชี่ยวชาญของผูสรางนวัตกรรม11 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 บทบาทหนาที่ศูนยปฏิบัติการดานนวัตกรรมการแพทย และการวิจัยและพัฒนา (ศปก.วิจัย) 12 
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 ที่ประชุมไดรวมใหขอมูลความตองการใชนวัตกรรมการแพทย เชน หนากาก N95 ชุด PPE ของ

บุคลากรทางการแพทย เคร่ืองชวยหายใจ หนากากอนามัยมาตรฐาน หองควบคุมความดันลบ วัคซีน ยาตาน

ไวรัส รวมทั้งโจทยการวิจัยในมิติทางดานสังคม ดานเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ ระบบขอมูลในการติดตามและ

ปองกันการเกิดการแพรระบาดซ้ำหลังจากการผอนคลายมาตรการ การศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษาดาน

พันธุกรรมของเชื้อไวรัส การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร โดยใชขอมูล Big data การสรางงานอาชีพ

ใหกับประชาชน และแนวทางการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 รวมถึงการวางแผนการวิจัยระยะ

กลาง อาทิ การผลิตวัคซีน การตรวจวินิจฉัยในรูปแบบตาง ๆ เพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน

ระยะยาว 

 ศูนยปฏิบัติการดานนวัตกรรมการแพทย และการวิจัยและพัฒนา ศบค. (ศปก.วิจัย) ยังไดซักซอมแนว

ทางการปฏิบัติและการประสานความรวมมือของผู ใชและผูวิ จัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไดจัดทำแนว

ทางการดำเนินการทำงานเชื่อมโยงหนวยงานทั้งหมดของประเทศ ผูใช หนวยงานวิชาการ หนวย รับรอง

คุณภาพมาตรฐาน และหนวยงานผลิตภาคอุตสาหกรรม เพื่อปองกัน แกไขและบรรเทาสถานการณแพรระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งจัดกลุมและชนิดนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา การจัดลำดับความสำคัญ

เรงดวนที่ทันเวลา ตอบสนองสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ยกระดับการวิจัยและนวัตกรรมแกไข

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 น้ี11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 การปฏิบัติงานรองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศปก.วิจัย 12 
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9. เทคนิคการประสานงาน (Cooperation Technique) 

 การประสานงาน หมายถึง การต ิดตอส ื่อสารใหเกิดความคิด ความเขาใจตรงกันในการรวมมือ

ปฏิบัติงานใหสอดคลอง ทั้งเวลา และกิจกรรมที่จะตองกระทำใหบรรลุวัตถุประสงคอยางสมานฉั นทและมี

ประสิทธิภาพเพื่อใหงานดำเนินไปอยางราบ ร่ืน ไมเกิดการทำงานซ้ำซอน ขัดแยงกัน หรือเหลื่อมล้ำกัน การ

ประสานงานจึง เปนกระบวนการหน่ึงของการบริหารและการปฏิบัติงานในหนวยงาน หรือองคกร ความสำเร็จ

ของการประสานงานขึน้อยูกับบทบาทและความสามารถของบคุลากร 

 การประสานงานเก ิดจากความต องการใหงานที่ทำประสบผลสำเร็จ โดยผ ูปฏิบัติจะต องมีความ

รับผ ิดชอบที ่จะทำงานเหล านั ้น เป นไปตามระยะเวลาที ่กำหนด และจะต องมีความสอดคลองก ันอยาง 

เหมาะสม มีการสื่อสารที่ตรงกันอยางรวดเร็วและราบร่ืน จะตองสามารถทำใหทุกฝายเขารวมทำงานอยางมี

จุดหมายเดียวกันตามวัตถ ุประสงคของงานท ี่กำหนดไว  และต องมีค ุณภาพตามมาตรฐานที ่ เปนไปตาม

ขอกำหนด ประหยัดเวลาและทรัพยากร ทั้งน้ีวัตถุประสงคเฉพาะของการประสานงาน ประกอบดวย 

1. เพื่อแจงใหผูซึ่งมีสวนเกี่ยวของทราบ  

2. เพื่อขอความชวยเหลือ และเพื่อรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดี 

3. เพื่อขอคำยินยอมหรือความเห็นชอบ  

4. เพื่อขจัดขอขัดแยงในการปฏิบตัิงาน  

5. เพื่อใชเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธผิลขององคกร  

6. เพื่อชวยใหการดำเนินการเปนไปตามแผน และทำใหมี การวางแผนอยางละเอียดรอบคอบ  

7. เพื่อตรวจสอบอุปสรรคและสภาพปญหา  

 องคประกอบของการประสานงาน ประกอบดวย 

1. ความรวมมือ จะตองสรางสัมพันธภาพในการทำงานรวมกันของทุกฝาย โดยอาศัยความเขาใจ 

หรือการตกลงรวมกัน มีการรวบรวมกำลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากรมาส นับส นุนง าน

รวมกัน เพื่อใหเกิดความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน เต็มใจที่จะทำงานรวมกัน  

2. จังหวะเวลา จะตองปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบของแตละคนตาม

กำหนดเวลาที่ตกลงกันใหตรงเวลา  

3. ความสอดคลอง จะตองพิจารณาความพอเหมาะพอดีไมทำงานซอนกัน  

4. ระบบการสื่อสาร จะตองมีการสื่อสารที่เขาใจตรงกันอยางรวดเร็ว และราบร่ืน  

5. ผูประสานงาน จะตองสามารถดึงทุกฝายเขารวมทำงานเพื่อตรงไปสูจุดหมายเดียวกัน ตามที่

กำหนดเปนวัตถุประสงคของงาน 
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 ลักษณะของการประสานงาน ประกอบดวย 

1. การประสานงาน เปนเร่ืองเกี่ยวกับการจัดใหงานสอดคลองกันโดยปราศจากการขัดแยง 

2. การประสานงาน เปนเร่ืองเกี่ยวกับความรวมมือของผูนำและผูปฏิบตัิงานทุกฝาย  

3. การประสานงานเปนเร่ืองเกี่ยวกับหนาที่ในทางจัดการ  

4. การประสานงานเปนการติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการติดตอสื่อสาร 2 ทาง (Two-

Way Communication) จะชวยใหมีความเขาใจตรงกัน  

5. การประสานงานมีอยูทุกระดับชั้น ของสายการบังคับบัญชาทั้งในรูปที่เปนทางการและไมเปนทางการ  

6. การประสานงานมีไดทั้งระหวางหนวยงานตาง ๆ ระดับเดียวกัน และระหวางหนวยงานที่อยู

ตางระดับกัน 

 ปจจัยในการประสานงาน ประกอบดวย 

1. คน หมายถึง ผูซึ่งจะทำใหงานเปนผลขึ้นมา การประสานงานที่แทจริง คือ การประสานคนให

รวมใจรวมกำลังงานดวยการนำเอาความสามารถของคนมาทำใหเกิดผลงานในจุดมุงหมายเดียวกัน ความ 

สามารถของคนพิจารณาไดสองดานคือทางดานความรูและดานความสัมพันธกับผูอื่น ผูประสานงานตองมี

ความรูความสามารถและการมองการณไกล มีมนุษยสัมพันธดี มีทัศนคติที่ดีตอกัน ผูรวมงานทุกฝายเขากันไดดี 

มีการพบปะหารือกันอยูเสมอ  

2. เง ิน หมายถ ึง ต ัวเงินและส ิ่งอื ่นซ ึ่งสามารถใชเปนสื ่อกลางในการแลกเปลี ่ยนได  ในการ

ประสานงานจะตองมีกำลังเงินสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

3. วัสดุ หมายถึง สิ่งของเคร่ืองมือและเคร่ืองใชตาง ๆ ในการประสานจะตองมีวัสดุอุปกรณชวย

ในการประสานงานอยางพอเพียง 

4. วิธีการทำงาน หมายถึง การบริหารงานใหสามารถบรรลุผลสำเร็จตามจุดประสงคที่กำหนด

เปนเปาหมายไว มีการกำหนดอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบใหชัดเจน มีการมอบหมายงาน และการ

ควบคุมงานการติดตอสื่อสารที่ดี 

 การประสานงาน อาจกระทำไดเปน 2 ลกัษณะ ดังน้ี 

1.  การประสานงานอยางเปนทางการ หมายถึง การประสานงานแบบมีพิธีรีตรองที่ตองปฏิบัติ 

เชน มีหนังสือติดตอ หรือแจงเปนลายลักษณอักษร หรือเสนอรายงานเปนลำดับชั้น เปนตน  

2. การประสานงานอยางไมเปนทางการ หมายถึง การประสานงานแบบไมมีพิธีรีตรองเพียงแต

ทำความตกลงใหทราบถึง การที่จะปฏิบัติใหเปนไปตามจังหวะเวลาเดียวกัน และดวยจุดประสงคเดียวกัน การ

ดำเนินการตองอาศัยความใกลชิดสนิทสนมเปนสวนตัวระหวางบุคคล ไมมีแบบแผน เปนการติดตอแบบ

เผชิญหนาซึ่งกันและกัน ผลดีก็คือ สามารถมีความเขาใจที่ตรงกันและชัดเจนที่สุด เชน การประสานงานดวย

วาจาทางโทรศัพท หรือการเขาพบผูที่ติดตอโดยตรง 
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 การประสานงานน้ัน มีความหลากหลายในเร่ืองที่จะประสานกัน ซึ่งจะตองพิจารณารูปแบบของการ

ประสานงานใหเหมาะสม โดยทั่วไปมีสิ่งที่ตองคำนึงถึงในการประสานงานในแตละกรณี ดังตอไปน้ี  

1. วัตถุประสงค การประสานงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคตองอาศัยความรวมมือและจังหวะเวลา

ในการปฏิบัติจากผูเกี่ยวของหลายฝาย 

2. กระบวนการ การประสานงานในเร่ืองที่มีขั้นตอนการปฏิบัติอยางเปนกระบวนก ารจะตอง

กระทำใหสอดคลองกับวัตถุประสงคซึ่งเปนสิ่งที่จะตองระมัดระวังอยางยิ่ง เพราะงานที่มีวัตถุประสงคดีแตมี

การปฏิบัติผิดขั้นตอน ก็จะทำใหไมไดรับผลตามตองการ 

3. เจาหนาที่กับเจาหนาที่ การประสานงานระหวางคนตองคำนึงถึงความเขาใจและความรูสึกที่

ดีตอกัน ในเบื้องตนจะตองมีการยอมรับระหวางกันเพื่อจะไดมีทัศนคติที่ดีตอกัน ความรวมมือก็จะเกิดตามมา 

เจาหนาที่ซึ่งรับผิดชอบในงานที่ตองรวมกันทำเปนทีมก็จะตองใหความรวมมือกันโดยลักษณะของการทำงาน

อยูแลว แตเจาหนาที่ซึ่งอยูตางหนวยงานกันมักจะเขาใจวาอยูตางทีมงานกัน แทที่จริงผูซึ่งอยูตางหนวยงานกัน

แตตองติดตอประสานงานกันก็คือ เปนทีมงานเดียวกันได ทั้งน้ีจะตองทำความเขาใจวัตถุประสงคใหตรงกัน

และรูบทบาทหนาที่ของตนในงานที่จะประสานกัน มีความรวมมือใหแกกัน 

4. หนวยงานตอหนวยงาน การประสานงานระหวางหนวยงานตอหนวยงาน  

5. นโยบายกับการปฏิบัติ นโยบายถูกกำหนดขึ้นโดยผูบริหารสูงสุด การปฏิบัติดวยวิธีการใด ๆ 

จะตองไมขัดกับนโยบายแมจะใหผลตรงตามวัตถุประสงค และบรรลุเปาหมาย โดยมีการประสานนโยบายอัน

ไดแก หลักการที่กำหนดไวลวงหนาเพื่อใชเปนกรอบ หรือแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะตองทำใหผูเกี่ยวของทุกฝายได

รับรูมีความเขาใจ และปฏิบัติไดถูกตองตรงกัน เปนการประสานนโยบายกับการปฏิบัติ  

6. การประสานกับการปฏิบัติ ในการประสานงานใดๆ จะมีการปฏิบัติหลายกิจกรรมซึ่งแตละ

กิจกรรมก็จะดำเนินไปในแนวทางที่จะใหเกิดประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด แตถาไมมีการ 

ประสานการปฏิบัติก็อาจจะไมสอดคลองกัน ไมถูกจังหวะเวลา และเปนผลใหงานโดยสวนรวมเสียหายได 

 เทคนิควิธีในการประสานงาน ผลลัพธทีด่ีเกิดจากการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. การใชเคร่ืองมือสื่อสาร เชน โทรศัพท โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส เปนเคร่ืองมือสื่อสาร

ที่รวดเร็ว ประหยัดเวลา มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

o กอนเร่ิมประสาน คิดกอนวาเราตองการอะไร เมื่อไรที่ไหน อยางไร ควรติดตอใคร 

หนวยงานใด 

o ควรมีบ ัญช ีโทรศัพทของบ ุคคลและหนวยงานที ่ เกี ่ยวของไวเปนสวนต ัว และ

สวนกลาง 

o เมื่อติดตอกับผูใด ควรจดชื่อและเบอรโทรศัพทของผูน้ันไวใชติดตอในโอกาสตอไป 

บางคร้ังทำเปนบัญชีไวในปกแฟมเร่ืองน้ัน ๆ  
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o ควรประสานกับระดับเดียวกัน หรือต่ำกวากอน 

o ใชคำพูดสุภาพ ใหเกียรติคูสนทนาแมรูวาเขามีตำแหนงต่ำกวา ไมพูดยกตนขมทาน  

o อาจหาขอมูลกอนวา ผูที่เราจะโทรติดตอเปนผูใดตำแหนงหนาที่ใด อายุเทาใด เมื่อ

สนทนากัน อาจเรียก พี่ นอง ทาน จะทำใหเขารูสึกดี 

o การออนนอมถอมตนดวยความจริงใจ มักเปนที่พอใจของผูอื่น 

o ในการประสานงานคร้ังที่ 2 หลังจากรูจักกันแลวอาจทักทายหรือซักถามดวยความ

หวงใย จริงใจ เกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพ การงาน ฯลฯ กอนประสานเร่ืองงาน 

o กลาวคำขอบคุณทุกคร้ังกอนจบการสนทนา 

o เมื่อรับปากเร่ืองใดไวตองรีบทำ เชน จะรีบสงโทรสารไปให จะรีบทำหนังสือไป 

2. การประสานดวยหนังสือใชในกรณีที่เปนงานประจำที่ทั้งสองหนวยงาน ทราบระเบียบปฏิบัติ

อยูแลว มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

o หากเปนเร่ืองใหม ควรประสานทางโทรศัพทกอนเสมอ  

o ตัวอยางเร่ืองที่อาจตองมีหนังสือไป หลังจากโทรติดตอดวยวาจาแลว เชน ขอทราบ

ขอมูล ขอหารือ ขอทราบความตองการ ขอรับการสนับสนุน ขอความอนุเคราะห 

ฯลฯ 

o การรางหนังสือ ควรใหถูกหลักการ ถูกตอง ถูกใจ (ผูรับ)  

o การรางหนังสือขอรับการสนับสนุน หรือขอความอนุเคราะห ควรประกอบดวย     

(1) เหต ุท ี ่ม ีหนังสือมา (2) ยกย องหนวยงานที ่จะขอรับการสนับสนุน/ขอความ

อนุเคราะห (3) เร่ืองราวที่ตองการขอรับ การสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห (4) ตั้ง

ความหวังที่จะไดรับการ สนับสนุน/ขอความอนุเคราะห และ (5) ขอบคุณ 

o การรางหนังสือขอความรวมมือ ควรประกอบดวย (1) เหตุที่มีหนังสือมา (2) ความ

จำเปนและเร่ืองที่จะขอความรวมมือ (3) เร่ือง ราวที่ตองการขอความรวมมือ (4) ตั้ง

ความหวังที่จะไดรับความรวมมือ และ (5) ขอบคุณ 

o เมื่อไดรับการสนับสนุน การอนุเคราะหแลว ควรมีหนังสือไปขอบคุณหนวยงานน้ัน ๆ  

เสมอ เพื่อสานความสัมพันธไวสำหรับโอกาสตอไป 

3. การพบปะดวยตนเอง เปนการประสานงานที่ดีที่สุดเพราะไดพบหนา ไดเห็นบุคลิกลักษณะ สี

หนาทาทางของผูติดตอทั้ง 2 ฝาย มีเวลาในการซักถามทำความเขาใจกันไดอยางพอเพียง เพราะทั้ง 2 ฝายตอง

วางมือจากงานอื่น ๆ ทั้งหมด มีขอเสีย คือ ใชเวลามาก มักใชการพบปะในกรณีที่เปนเร่ืองนโยบาย เปนเร่ือง

สำคัญ หรือมีรายละเอียดมาก หรือตองการใหเกียรติใหความสำคัญแกอีกฝายหน่ึง หรือตองการสรางความรูสึก

ที่ดีแกอีกฝายหน่ึง ใหเขารูสึกวาเราใหความสำคัญแกเขาดวยการมาพบดวยตนเอง มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
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o ควรเตรียมหัวขอหารือไปใหพรอมและจดบันทึกไว หากอีกฝายไมไดบันทึก เราอาจ

บันทึกสั้น ๆ ใสกระดาษโนตไวใหเขา หรือเตรียมพิมพรายการไปลวงหนา เพื่อใหเขา

มีบันทึกชวยจำ และใชสั่งการขั้นตนแกบุคลากรในหนวยงานของเขาได 

o เมื่อรับปากเร่ืองใดไวตองรีบทำ เชน จะรีบสงเอกสารไปให หรือจะรีบทำหนังสือไป  

 การประสานงาน เปนศิลปะอยางหน่ึงซึ่งตองอาศัยความสุภาพ ออนนอมถอมตน ความจริงใจ ความ

อดทนอดกลั้น ความยิ้ม แยมแจมใส ในการติดตอกับบุคคลอื่น เพื่อขอรับการสนับสนุน ขอความรวมมือ 

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน 

 การประสานงานที่ดี ชวยใหการทำงานบรรลุเปาหมายไดอยางราบ ร่ืนและรวดเร็ว ทุกคน ทุกฝายมี

ความเขาใจถึงนโยบายและวัตถุประสงคของหนวยงานไดดียิง่ชึ้น ชวยประหยัดเวลา เงิน วัสดุ และสิ่งของตางๆ 

ในการทำงาน ทำใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของงานมากขึ้น และยังสราง

ความกลมเกลียว ความเขาใจอันดี และความสามัคคี อีกทั้งชวยขจัดขอขัดแยงในการทำงาน ปองกันการกาว

กายหนาที่ ขจัดปญหาการทำงานซ้ำซอน หรือเหลื่อมล้ำกัน กอใหเกิดการทำงานเปนทีม สรางความสำนึกใน

การรับผิดชอบรวมกัน รวมถึงเขาใจขอเท็จจริงและปญหาของหนวยงานอื่น นำไปสูการกระตุ นคว ามคิด

สรางสรรคและลูทางการปรับปรุงงานตอไป (สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)3  
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บททที่ 3 

    วิธีการดำเนินงาน  

 ผูบริหารกรมควบคุมโรค มีแนวคิดในการจัดตั้งศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติด เชื้อไวรัส   

โคโรนา 2019 ใหทำหนาที่ประสานงานกับหนวยงานระดับนโยบาย นักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรม และแหลงทนุ

วิจัย รวมทั้งหนวยงานผูใหขอมูลในการรับขอเสนองานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย

รวบรวมเปนฐานขอมูลของประเทศ ทั้งน้ีศูนยฯ ยังดำเนินการจัดเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูด าน

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการดำเนินงานดานอื่น ๆ เพื่อใหโครงการวิจัยและนวัตกรรม สามารถ

ดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเปาหมายในการแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ซึ่งหนวยงานที่รับผิดชอบจัดตั้งศูนยฯ คือ กองนวัตกรรมและวิจัย (กนว.) โดยไดกำหนดกรอบระยะเวลา

การดำเนินงานในปงบประมาณ 2563 ซึ่งเขียนโครงการจัดตั้งขึ้นระหวางวันที่ 2 มีนาคม – 30 กันยายน 2563 

ภายใตชื่อ “ศูนยประสานงานวิจัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coordinating Research Unit ; COVID-

19)” ตอมาจึงไดเปลี่ยนชื่อใหมเปน “ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโ รนา 2019 

(COVID-19 Research and Innovation Coordinating unit : CRIC)” เพื่อใหการดำเนินงานภายใต ศูนยฯ 

ครอบคลุมทั้งงานวิจัยและนวัตกรรมดานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งน้ีโครงสรางบุคลากรภายในศูนยฯ 

ประกอบดวย ทีมผูบริหาร 4 คน ทีมบุคลากรปฏิบัติงานประจำศูนยฯ 6 คน และทีมบุคลากรรวมปฏิบัติงาน 5 

คน โดยรายละเอียดวิธีการดำเนินงาน แบงเปน 2 หัวขอหลัก ดังน้ี 

 1. โครงสรางศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 2. ขั้นตอนการดำเนินงาน 

     2.1 ขั้นตอนการรับขอเสนองานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

     2.2 ขั้นตอนการจัดประชุมหารือเรงดวนเฉพาะรายโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 

     2.3 ขั้นตอนจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

     2.4 ขั้นตอนการประสานนโยบาย ผูใชประโยชน แหลงทุน นักวิจัย และแหลงขอมูล 

     2.5 ขั้นตอนการรวบรวมขอมูลวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ

ประเทศ 

     2.6 ขั้นตอนการดำเนินงานดานอื่น ๆ 

  2.6.1 การดำเนินงานดานการประชาสัมพันธ  
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1. โครงสรางศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 

บทบาทการดำเนินงานศูนยประสานงานวิจยัและนวัตกรรมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1. รับขอเสนองานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

2. จัดเวทีเฉพาะกรณีเรงดวน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่เกี่ยวของกบั

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหวางผูกำหนดนโยบาย ผูใชประโยชน แหลงทุน นักวิจัย ผูสรางนวัตกรรม 

และแหลงขอมูล  

3. จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหขอเสนอแนะโครงการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำทุก 2 สัปดาห  

4. ประสานงานดานที่เกี่ยวของกับนโยบาย ผูบริหาร ผูใชประโยชน แหลงทุน นักวิจัย แหลงขอมูล

และวัสดุวิจัย 

5. รวบรวมขอมูลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวบรวมเปน

ฐานขอมูลของประเทศ 

ตารางที่ 1 ผูบริหารศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ช่ือ - สกุล ตำแหนง บทบาทหนาที่ คุณสมบัติ 

นายสุวรรณชัย 

วัฒนายิ่งเจริญชัย 

 

อธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ปรึกษา ผูบริหารกรมควบคุมโรค 

นายสมบัติ แทน

ประเสริฐสุข 

 

นายแพทยทรงคุณวุฒิ 

กรมควบคุมโรค 

ที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร

จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 

นายปณิธี ธัมมวิจยะ นายแพทยเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และสนับสนุนการ

บริหารจัดการ การดำเนินงาน

ศูนยประสานงานวิจัยและ

นวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 

ผูเชี่ยวชาญดานการบริหาร

จัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 

นายปวิตร คตโคตร นักวิชาการสาธารณสุข

ชำนาญการ 

สนับสนุนการวิจัยและ

นวัตกรรมในภาวะฉุกเฉิน

ผูจัดการโครงการจัดตั้งศูนย

ประสานงานวิจัยและนวัตกรรม

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ผูมีประสบการณดานการ

ประสานงานระหวางผูบริหาร

กรม และผูบริหารระหวาง

หนวยงาน 
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ตารางที่ 2 บุคลากรประจำศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ช่ือ - สกุล ตำแหนง บทบาทหนาที่ คุณสมบัติ 

นางสาวพรทิพย ศิริ

ภานุมาศ 

อดีตนักวิชาการ

สาธารณสุขทรงคุณวุฒิ 

กรมควบคุมโรค 

1. หัวหนาศูนยประสานงาน

วิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

2. หัวหนางานบริหารจัดการ

งานวิจัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 

ผูเชี่ยวชาญดานงานบริหาร

จัดการ การพัฒนาและ

กำหนดโจทยวิจัย การติดตอ

ประสานงาน การติดตามและ

ประเมินโครงการ การพัฒนา

ฐานขอมูล 

นางธนพรรณ 

ฟองศิริ 

ขาราชการบำนาญ หัวหนางานบริหารจัดการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ผูเชี่ยวชาญดานงานบริหาร

จัดการ การพัฒนาและ

กำหนดโจทยวิจัย การติดตอ

ประสานงาน การติดตามและ

ประเมินโครงการ การพัฒนา

ฐานขอมูล 

นายเดชาคม ยงยืน นักวิชาการสาธารณสุข

ปฏิบัติการ 

1. ผูประสานการดำเนินงาน

ระหวางกองนวัตกรรมและวิจัย 

และศูนยประสานงานวิจัยและ

นวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019  

2. ผูปฏิบัติงานบริหารจัดการ

งานวิจัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 

ผ ู ม ีประสบการณด านต ิดต อ

ประสานงานก ับเครือข ายวิจัย 

และการบริหารจั ดกา รง าน

ประชุม 

นางสาวชนนิกานต 

พรหมสวัสดิ์ 

นักวิชาการสาธารณสุข ผูปฏิบัติงานบริหารจัดการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยโีรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

ผ ู ม ีประสบการณด านต ิดต อ

ประสานงานก ับเครือข ายวิจัย 

และการบริหารจั ดกา รง าน

ประชุม 

นางสาวรติรัตน 

ชโลธร 

ลูกจางโครงการ ผูปฏิบัติงานบริหารจัดการ

นวัตกรรมและเทคโนโลยโีรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ผ ู ม ีประสบการณด านต ิดต อ

ประสานงานก ับเครือข ายวิจัย

หรือนวัตกรรม และการบริหาร

จัดการงานประชุม 
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ช่ือ - สกุล ตำแหนง บทบาทหนาที่ คุณสมบัติ 

นางประภาพร 

จันทรเพ็ชร 

ลูกจางโครงการ ผูปฏิบัติงานบริหารจัดการ

งานวิจัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 

ผ ู ม ีประสบการณด านต ิดต อ

ประสานงานก ับเครือข ายวิจัย

หรือนวัตกรรม และการบริหาร

จัดการงานประชุม 

ตารางที่ 3 บุคลากรรวมปฏิบัติงานศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ช่ือ - สกุล ตำแหนง บทบาทหนาที่ คุณสมบัติ 

นางสาวก ุลธ ิดา สุข

มาก 

นักว ิชาการสาธารณสุ ข

ปฏิบัติการ 

ผ ู ประสานข อมูลโครงการวิจัย

และนวัตกรรม  โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

ผ ู ม ีประสบการณด านต ิดต อ

ประสานงานก ับเครือข ายวิจัย 

และการบริหารจั ดกา รง าน

ประชุม  

นางสาวลักษณนาถ 

ไชยทอง 

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน 

ผ ู ประสานข อมูลโครงการวิจัย

และนวัตกรรม  โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

ผ ู ม ีประสบการณด านต ิดต อ

ประสานงานก ับเครือข ายวิจัย 

และการบริหารจั ดกา รง าน

ประชุม  

นางสาววิไลพร วงศ

กรวรศิลป 

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน 

ผ ู ประสานข อมูลโครงการวิจัย

และนวัตกรรม  โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

ผ ู ม ีประสบการณด านต ิดต อ

ประสานงานก ับเครือข ายวิจัย 

และการบริหารจั ดกา รง าน

ประชุม  

นางสาววรรณ ิภ า 

บรรลังก 

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน 

ผ ู ประสานข อมูลโครงการวิจัย

และนวัตกรรม  โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

ผ ู ม ีประสบการณด านต ิดต อ

ประสานงานก ับเครือขายวิจัย 

และการบริหารจั ดกา รง าน

ประชุม  

นางสาวสุคนธทิพย 

จิตโชต ิ

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน 

ผ ู ประสานข อมูลโครงการวิจัย

และนวัตกรรม  โรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 

ผ ู ม ีประสบการณด านต ิดต อ

ประสานงานก ับเครือข ายวิจัย 

และการบริหารจั ดกา รง าน

ประชุม  

**หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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ภาพที่ 8 บุคลากรศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปงบประมาณ 2563 

(ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

 
2. ข้ันตอนการดำเนินงาน 

2.1 ข้ันตอนการรับขอเสนองานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

 1) นักวิจัยเสนอโจทยวิจัยที่เกี่ยวของกับโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ตาม “แบบฟอรมกำหนดโจทย

วิจัย COVID-19” มายังศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งน้ีศูนยฯ ไมได

กำหนดแบบฟอรมสำหรับการยื่นขอเสนองานนวัตกรรม ซึ่งผูผลิตนวัตกรรมสามารถสงรายละเอียดขอมูลงาน

นวัตกรรมมายังศูนยฯ เพื่อประกอบการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญได 

 2) ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พิจารณารายละเอียดขอเสนอ

โจทยวิจัยตามแบบฟอรมที่กำหนด และพิจารณารายละเอียดงานนวัตกรรมจากขอมูลที่นักพัฒนานวัตก รรม

เสนอ ซึ่งหากมีประเด็นสงสัย หรือตองมีการแกไขรายละเอียดของขอมูล เจาหนาที่ศูนยฯ จะทำการโทรศัพท 
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หรือ Email ประสานนักวิจัยหรือนักพัฒนานวัตกรรม เพื่อใหแกไขรายละเอียดของขอมูลห รือข อเอกส าร

เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ  

 3) ศูนย ประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 รับข อเสนองานวจัิยและ

นวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บันทึกรวบรวมลงในฐานขอมูล ทั้งน้ีกรณีที่มีโจทยวิ จัยหรือ งาน

นวัตกรรมที่ตองการความเรงดวนในดานการขอรับคำปรึกษา ดานขอมูล ดานการเก็บตัวอยาง หรือดาน

ทรัพยากรอื่น ๆ ศูนยฯ จะทำการจัดประชุมเพื่อหารือในกรณีที่เรงดวนเพื่อในนักวิจัยหรือนักพัฒนานวัตกรรม

สามารถขอรับคำปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญหรือผูมีสวนเกี่ยวของในงานดานน้ัน ๆ  ได 

 2.2 ข้ันตอนการจัดประชุมหารือเรงดวนเฉพาะรายโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 การประชุมหารือเรงดวนเฉพาะรายโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 เปนการหารือในกรณีที่หนวยงานภาครัฐหรือเอกชนตองการขอมูลและทรัพยากรสนับสนุนการดำเ นิน

โครงการในประเด็นตอไปน้ีแบบเรงดวน ไดแก การแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรูทางวิชาการกับผู เชี่ยวชาญ 

ตองการความรวมมือและเครือขายงานวิจัยและนวัตกรรมในการดำเนินงานแบบเรงดวน ตองการแหลงขอมูล

หรือกลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม ตองการแหลงทุนสนับสนุนการในการดำเนินงาน เปนตน 

โดยศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีขั้นตอนการดำเนินงานดังตอไปน้ี 

 1) เมื่อรับขอเสนอโจทยวิจัยหรือนวัตกรรมที่ เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แลว ศูนย

ประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะทำการประสานผูเกี่ยวของกับป ระเด็น

งานวิจัยหรือนวัตกรรมน้ัน ๆ เชน ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ เปนตน เพื่อนัดหมายกำหนด

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุมหารือตอไป  

 2) ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แจงประสานนัก วิจัย หรือ

นักพัฒนานวัตกรรมเพื่อนัดหมายหารือกับผูเกี่ยวของ พรอมทั้งใหนักวิจัยหรือนักพัฒนานวัตกรรมเตรียมขอมูล

ในประเด็นที่ตองการหารือเรงดวนเขารวมพิจารณา 

 3) ดำเนินการขออนุมัติจัดประชุมเพื่อหารือเรงดวนเฉพาะรายโครงการน้ัน ๆ รวมทั้งกำหนดวาระการ

ประชุม จัดทำเอกสารหนังสือเชิญประชุม และเอกสารแนบตาง ๆ เพื่อประกอบการประชุมแจงเวีย นไปยัง

ผูเกี่ยวของเขารวมประชุม 

 4) ดำเนินการประชุมหารือกรณีเรงดวน โดยองคประกอบของการประชุม ประกอบดวย 

• ประธานการประชุม คือ ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูบริหารหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับประเด็นที่

หารือ (ออกมติที่ประชุม ใหขอเสนอแนะ และสนับสนุนโครงการ) 
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• ผูเชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการที่เกี่ยวของกับประเด็นหารือ (ใหขอเสนอแนะ และสนับสนุน

โครงการ) 

• นักวิจัย หรือนักพัฒนานวัตกรรม และทีมผูเขารวมประชุมจากแตละโครงการ (เสนอประเด็น

หารือ วัตถุประสงค แนวคิด วิธีการดำเนินงาน ตามวาระการประชุม) 

• ผูประสานงานจากศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (บริหาร

จัดการในที่ประชุม และบันทึกรายงานการประชุม) 

 5) ศูนยฯ สรุปและแจงเวียนรายงานการประชุมตอผูเกี่ยวของผานไปรษณียอิเล็คทรอนิกส เพื่อรับรอง

รายงานการประชุม 

  6) นักวิจัยหรือนักพัฒนานวัตกรรม นำขอเสนอแนะจากการประชุมไปพัฒนาและดำเนินโค รงก าร

ตอไป 

 7) ศูนยฯ ติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมดานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และประสาน

ใหมีการนำเสนอความกาวหนาของโครงการตอที่ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและ

รับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอไป 

2.3 ข้ันตอนจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อน

งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุก 2 สัปดาห 

เพื่อใหเปนเวทีแลกเปลี่ยนขอมูลองคความรูทั้งงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ระหวางนักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรม ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร รวมถึงแหลงทุน 

ทั้งหนวยงานภาครัฐและหนวยงานเอกชน 

1) ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำการนัดหมายประธานการ

ประชุมเพื่อกำหนดวัน เวลา สถานที่การประชุม พรอมทั้งประสานผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ

ภายนอกกรมควบคุมโรค และแหลงทุน เพื่อนัดหมายในการเขารวมประชุมเพื่อขบัเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2) ศูนยฯ รับขอเสนอโจทยวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวของกบัโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 และทำการ

ประสานไปยังนักวิจัยหรือนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อนัดหมายใหเขารวมประชุมขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พรอมทั้งใหเตรียมนำเสนอป ระ เด็น
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เกี่ยวกับงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เสนอเขารับการปรึกษาหารือจากผูเชี่ยวชาญผานศูนยประสานงานวิ จัยและ

นวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3) ศูนยฯ จัดประเภทของงานวิจัยหรือนวัตกรรมตามขอบเขตการศึกษาวิจัย 7 กลุม เพื่อกำหนดเปน

วาระการประชุม ทั้งน้ีขอบเขตการศึกษาวิจัยทั้ง 7 กลุม ประกอบดวย กลุมการเฝาระวังและระบาดวิทยา กลุม

การศ ึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร กล ุ มว ัคซ ีนและการรักษา กล ุ มการว ินิจฉ ัยและการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ กลุมนวัตกรรมการปองกันควบคุมโรค กลุมพัฒนาระบบควบคุมปองกันโรค และกลุมอื่น ๆ   

4) ดำเนินการขออนุมัติจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งจัดทำเอกสารหนังสือเชิญประชุม และเอกสารแนบตาง ๆ เพื่อ

ประกอบการประชุมแจงเวียนไปยังผูเกี่ยวของเขารวมประชุม 

5) ดำเนินการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยองคประกอบของการประชุม ประกอบดวย 

• ประธานการประชุม คือ ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูบริหารหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับประเด็นที่

หารือ (ออกมติที่ประชุม ใหขอเสนอแนะในการปรุงปรุงและพัฒนาโครงการ) 

• ผูเชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการที่เกี่ยวของกับประเด็นหารือ (ใหขอเสนอแนะ และสนับสนุน

โครงการ) 

• แหลงทนุ เชน วช., สวรส., สวทช. เปนตน (ใหขอเสนอแนะ คัดเลือกโครงการวิจัยที่นาสนใจ

เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ) 

• นักวิจัย หรือนักพัฒนานวัตกรรม และทีมผูเขารวมประชุมจากแตละโครงการ (เสนอประเด็น

หารือ วัตถุประสงค แนวคิด วิธีการดำเนินงาน องคความรู ตามวาระการประชุม) 

• ผูประสานงานจากศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (บริหาร

จัดการในที่ประชุม และบันทึกรายงานการประชุม) 

6) ศูนยฯ สรุปและแจงเวียนรายงานการประชุมตอผูเกี่ยวของผานไปรษณียอิเล็คทรอนิกส เพื่อรับรอง

รายงานการประชุม  

7) นักว ิจัยหรือนักพัฒนานว ัตกรรม นำข อเสนอแนะจากการประชุมเพื ่อขับเคลื ่อนงานวิจัยและ

นวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปพัฒนาและดำเนินโครงก าร

ตอไป 

8) ศูนยฯ ติดตามผลการดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมดานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง น้ี

หากนักวิจัยหรือนักพัฒนานวัตกรรม มีความประสงคจะนำเสนอผลการดำเนินโครงการตอที่ประชุม ศูนยฯ จะ
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ทำการประสานใหมีการนำเสนอความกาวหนาของโครงการและจัดวาระการประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนิน

โครงการตอที่ประชุมในคร้ังถัดไป 

2.4 ข้ันตอนการประสานนโยบาย ผูใชประโยชน แหลงทุน นักวิจัย และแหลงขอมูล 

 ลักษณะการดำเนินงานดานการประสานนโยบาย ผูใชประโยชน แหลงทุน นักวิจัย และแหลงขอมูล

ของศ ูนยประสานงานวิจัยและนว ัตกรรมโรคต ิดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 จำแนกข ั้นตอนการประสานงาน

ออกเปนประเภท ดังน้ี 

 2.4.1 การประสานงานดานนโยบาย ในกรณีที่มีขอเสนอจากผูบริหารหรือผลการศึกษาวิจัยดานโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเชิงนโยบาย มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังน้ี 

• ศูนยฯ รับขอเสนอเชิงนโยบาย แจงผูอำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย เพื่อหารือขั้นตอน

การดำเนินงาน 

• ศูนยฯ ดำเนินการตามขอเสนอแนะจากผูอำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย เชน เสนอเร่ือง

ตอคณะผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารกรมควบคุมโรค หรือจัดประชุมหารือเพื่อพิจารณาประเด็ นขอเส นอเชิง

นโยบายดังกลาว 

• ศูนยฯ สรุปผลการหารือ ดำเนินการตามขอสรุป และติดตามผล 

 2.4.2 การประสานงานดานผูใชประโยชน นักวิจัย/นักพฒันานวตักรรม และแหลงขอมูล ในกรณีที่

ตองประสานงานกับนักวิจัย หรือนักพัฒนานวัตกรรม ในกระบวนการยื่นขอเสนอ หรือนำเสนอขอมูลการศึกษา

โครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตองการสืบคนขอมูล เสาะหาผูเชี่ยวชาญ

ดานโรคติดเชื้อ นักระบาดวิทยา ตองการขอมูลเพื่อรวบรวมไวเปนขอมูลในการดำเนินโครงการ การขอเขารับ

คำปรึกษาหรือพัฒนาโครงการรวมกัน การหาเครือขายเพื่อดำเนินโครงการวิจัยหรือนวัตกรรม เปนตน มี

ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังน้ี 

• ศูนยฯ รับประเด็นขอเสนองานวิจัย นวัตกรรม ประกาศ ประชาสัมพันธ ขอสั่งการจาก

ผูบริหาร หรือประเด็นอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร แจงหัวหนาศูนยฯ และเสนอผูอำนวยการกอง

นวัตกรรมและวิจัยเพื่อพิจารณาหากมีประเด็นที่ตองหารือรวมกับผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ห รือ

นักวิชาการอื่น ๆ เปนตน 

• ติดตอประสานงานกับผูมีสวนเกี่ยวของในประเด็นที่ไดรับมอบหมาย ทางโทรศพัท ไปรษณยี

อิเล็กทรอนิกส หรือ Application Line 

• สืบคน หาแหลงขอมูลสนับสนุน ประสานงานผูสวนเกี่ยวของ ในดานงานวิจัยหรือนวัตกรรม 

กรณีมีการรองขอ 

• แจงผูเกี่ยวของเพื่อรับทราบขอมูล หรือใหคำแนะนำขอมูลเพิ่มเติม  
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• ในกรณีที่ตองมีการประชุมหารือเรงดวน ศูนยฯ จะทำหนาที่ติดตอประสานงาน และบริหาร

จัดการตามขั้นตอนขอ 2.2 

• บันทึกรวบรวมขอมูลการติดตอประสานงานประจำวัน  

 2.4.3 การประสานงานแหลงทุน ในกรณีที่นักวิจัย หรือนักพัฒนานวัตกรรม รองขอใหมีการสรรหา

แหลงทุนที่เปดรับขอเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังน้ี 

• ศูนยฯ ทำการสืบคนขอมูลการรับขอเสนองานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 จากเว็บไซตของแหลงทุน เพื่อตรวจสอบระยะเวลาการเปดรับขอเสนอ และเงื่อนไขการรับ

ขอเสนอ 

• ติดตอประสานแหลงทุนเพิ่มเติม เชน ผูประสานงานจากแหงทุน เอกสารประกอบการเสนอ

ของบประมาณ หรือชองทางที่ตองยื่นเสนอตอแหลงทุน เปนตน 

• ประสานข อมูลระหวางแหลงท ุนกับนักวิจัยเปนระยะ เช น ทางโทรศ ัพท ไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส Application Line เปนตน 

• บันทึกรวบรวมขอมูลการติดตอประสานงานประจำวัน  

 

2.5 ข้ันตอนการรวบรวมขอมูลวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของ

ประเทศ 

 ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำการออกแบบตารางบันทึก

ข อมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรมดานโรคติดเช ื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบตารางบันทึกขอมูลซึ ่งใช

โปรแกรม Microsoft excel ในการรวบรวมขอมูลดังกลาว โดยตัวแปรที่ใชในการบันทึกขอมูลมีดังน้ี 

ตารางที่ 4 นิยามตัวแปรฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ลำดับ ตัวแปร ความหมาย 

1 ประเภทโครงการ ประเภทของโครงการที่เสนอในรูปแบบงานวิจัย นวัตกรรม หรือเอกสาร

วิชาการอื่น ๆ 

2 กลุม  แบงประเภทของโครงการออกเปนกลุม เชน โจทยวิจัย โครงการวิจัย  

นวัตกรรม หรือเอกสารวิชาการอื่น ๆ 

3 ลักษณะ  ล ักษณะของโครงการ เช น เก ี ่ยวของกับมนุษย หรือไม เกี ่ยวของกับ

มนุษย 

4 ขอบเขตการวิจัย  แบงขอบเขตการศึกษาวิจัยออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก 

1. ตามขอบเขตการวิจัยของกรมควบคุมโรค 13 ประเด็น 

2. ตามขอบเขตการวิจัยของกองนวัตกรรมและวิจัย 7 ประเด็น 

5 ชื่อโครงการ ชื่อโครงการวิจัย 
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ลำดับ ตัวแปร ความหมาย 

6 ระยะเวลา ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 

7 งบประมาณเสนอขอ งบประมาณที่ผูวิจัย หรือนักพัฒนานวัตกรรมเสนอขอจากแหลงทุน 

8 งบประมาณที่ไดรับจัดสรร งบประมาณที่แหลงทุนจัดสรรใหดำเนินโครงการ 

9 แหลงทุน แหลงทุนที่โครงการวิจัย นวัตกรรม เสนอขอสนับสนุน 

10 การเสนอ EC สถานะการเสนอโครงการวิจัยเขารับการพิจารณาดานจริยธรรมการวิจัย 

11 หัวหนาโครงการ ระบุชื่อหัวหนาโครงการวิจัย หรือนวัตกรรม 

12 หนวยงาน หนวยงานตนสังกัดของผูเสนอโครงการ 

13 วัตถุประสงค วัตถุประสงคของโครงการ 

14 ประโยชน ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

15 ชื่อทุนวิจัย เฉพาะโครงการที่เสนอขอทุนจาก วช. (ระบุชื่อทุนวิจัย) 

16 ผลสำเร็จ  ผลสำเร็จของการศึกษาวิจัย หรือนวัตกรรม 

17 ผลผลิต ผลผลิตที่ไดจากการดำเนินโครงการ 

18 กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายที่ตองการศึกษา 

19 จุดเดน ระบุจุดเดน/ลักษณะเดนของโครงการ 

20 พื้นที่ดำเนินงาน พื้นที่ที่ดำเนินการศึกษาของโครงการ 

21 สถานะ สถานะของการดำเนินโครงการ เชน ยุติโครงการ กำลังดำเนินโครงการ 

ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น เปนตน 

22 ผลการดำเนินงาน ผลของการดำเนินโครงการ ตามที่รายงานความกาวหนาในการประชุม

เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

23 ความถี่ของการนำเสนอ ความถ ี ่ของการนำเสนอความก าวหนาโครงการในท ี ่ประช ุมเพื่อ

ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

24 เอกสารที่เกี่ยวของ เอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ 

25 การติดตอ รายละเอียดชองทางการติดตอผูวิ จัย นักพัฒนานวัตกรรม เชน เบอร

โทรศัพท, E-mail, Facebook, Line เปนตน 

 

  1) ศูนยฯ บ ันท ึกข อมูลโจทยวิจัยหรืองานนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท ี ่ เสนอผาน

กระบวนการดำเนินงานของศูนยฯ ลงในฐานขอมูลตามตัวแปรที่กำหนด ทั้งน้ียังทำการสืบคนขอมูลโจทยวิ จัย  

โครงการวิจัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากหนวยภายนอก เพื่อรวบรวมบันทึก

ลงในฐานขอมูล 
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 2) ติดตามขอมูลผลการดำเนินโครงการวิจัยและนวัตกรรมดานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก

นักวิจัยหรือนักพัฒนานวัตกรรมที่เสนอโครงการผานกระบวนการดำเนินงานของศูนยฯ 

 3) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลเสนอผูบริหาร 

 

2.6 ข้ันตอนการดำเนินงานดานอื่น ๆ  

     การดำเนินงานดานการประชาสัมพันธ 

  การดำเนินงานดานการประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 เชน การสัมมนาแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงวิชาการโรคติดเชื้อออนไลน การเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยและ

นวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากแหลงทุนตาง ๆ สื่อการเรียนรูในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 การประชุมวิชาการที่สำคัญเรงดวน เปนตน เพื่อใหผูสนใจสามารถเลือกเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดทันตามระยะเวลาที่แตละกิจกรรมกำหนด มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังน้ี  

• รับขอมูลประชาสัมพันธจากผูบริหาร หนวยงานภายในสังกัดกรมควบคุมโรค และหนวยงาน

ภายนอก 

• ประชาสัมพันธเครือขายบุคลากรหนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค และผูที่สนใจผาน 

Application Line และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

• บันทึกรวบรวมขอมูลการดำเนินงานดานประชาสัมพันธ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ขั้นตอนการดำเนินงานของศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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บทที่ 4 

ผลการดำเนินงาน 

 ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินงานในการประสานงานกับ

หนวยงานระดับนโยบาย นักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรม และแหลงทุนวิจัย รวมทั้งหนวยงานผูใหขอมูลในการรับ

ขอเสนองานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรวบรวมเปนฐานขอมูลของประเทศ ทั้ง น้ี

ศูนยฯ ยังดำเนินการจัดเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูดานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการ

ดำเนินงานด านอ ื ่น ๆ  เพ ื ่อใหโครงการว ิจัยและนวัตกรรม สามารถดำเนินงานได อยางมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และบรรลุเปาหมายในการแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรายละเอียดผลการ

ดำเนินงาน แบงเปนหัวขอหลัก ดังน้ี 

1. การรับขอเสนองานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

2. การจัดประชุมหารือเรงดวนเฉพาะรายโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

3. การประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

4. การประสานนโยบาย ผูใชประโยชน แหลงทุน นักวิจัย และแหลงขอมูล 

5. การรวบรวมขอมูลวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศ 

6. การดำเนินงานดานอื่น ๆ 

  6.1 การดำเนินงานดานการประชาสัมพันธ 

   

1. การรับขอเสนองานวิจัยและนวตักรรมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการรับขอเสนองานวิจัยและ

นวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไดรวบรวมขอมูลงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 จากหนวยงานภายนอกมารวบรวมเปนขอมูลชุดเดียวกัน รวมทั้งหมด 94 เร่ือง ซึ่งจำแนกขอมูลออกเปน

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 7 กลุม โดยรายละเอียดดังตารางที่ 5 แสดงขอมูลจำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผานกระบวนการดำเนินงานของศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัส  

โคโรนา 2019 โดยกลุมที่เสนอมากที่สดุ คือ กลุมการเฝาระวังและระบาดวทิยา จำนวน 19 เร่ือง (รอยละ 20.21) 

รองลงมา คือ กลุมพัฒนาระบบควบคุมปองกันโรค จำนวน 13 เร่ือง (รอยละ 13.81) และกลุมนวัตกรรม    

การปองกันควบคุมโรค จำนวน 12 เร่ือง (รอยละ 12.77) ตามลำดับ สวนขอมูลงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 จากหนวยงานภายนอกที่ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ทำการรวบรวม กลุมที่รวบรวมไดมากที่สุด คือ กลุมวัคซีนและการรักษา จำนวน 11 เร่ือง (รอยละ 11.07) 

รองลงมา คือ กลุมการวินิจฉัยและการตรวจทางหองปฏิบัติการ จำนวน 5 เร่ือง (รอยละ 5.32) 

ตารางที่ 5 การรับขอเสนองานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ลำดับ ขอบเขตการศึกษาวิจัย ผาน CRIC (รอยละ) ภายนอก (รอยละ) 

1 กลุมการเฝาระวังและระบาดวิทยา 19 (20.21) 1 (1.06) 

2 กลุมการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร 4 (4.26) 1 (1.06) 

3 กลุมวัคซีนและการรักษา 6 (6.38) 11 (11.07) 

4 กลุมการวินิจฉัยและการตรวจทางหองปฏิบัติการ 3 (3.19) 5 (5.32) 

5 กลุมนวัตกรรมการปองกันควบคุมโรค 12 (12.77) 4 (4.26) 

6 กลุมพัฒนาระบบควบคุมปองกันโรค 13 (13.87) 4 (4.26) 

7 กลุมอื่น ๆ 7 (7.45) 4 (4.26) 

  

2. การจัดประชุมหารือเรงดวนเฉพาะรายโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดดำเนินการจัดประชุมหารือแบบ

เรงดวนเฉพาะรายโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใหงานวิจัยหรือ

นวัตกรรมที่ตองการสาระสำคัญไดดำเนินงานอยางรวดเร็ว ทั้งหมด 41 คร้ัง โดยรายละเอียดดังตารางที่  6 

แสดงจำนวนการจัดประชุมเรงดวนเฉพาะรายโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แยก

ออกเปนรายเดือน โดยเดือนที่มีการจัดประชุมมากที่สุด คือ เดือนเมษายนและเดือนกรกฎาคม จำนวน 9 คร้ัง 

(รอยละ 21.95) รองลงมา คือ เดือนมิถุนายน จำนวน 7 คร้ัง (รอยละ 17.07) และเดือนมีนาคม จำนวน 6 คร้ัง 

(รอยละ 14.63) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 6 การประชุมหารือเรงดวนเฉพาะรายโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ลำดับ เดือน จำนวนครั้ง รอยละ 

1 มีนาคม 6 14.63 

2 เมษายน 9 21.95 

3 พฤษภาคม 5 12.20 

4 มิถุนายน 7 17.07 

5 กรกฎาคม 9 21.95 

6 สิงหาคม 2 4.88 

7 กันยายน 3 7.32 

 

3. การประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรค ติด เ ช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 

ตั้งแตมีการจัดตั้งศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่  2 

มีนาคม 2563 ไดมีการดำเนินงานจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและ รับมือการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตอเน่ืองประจำทุก 2 สัปดาห โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนเวที

แลกเปลี่ยนขอมูลความรูทั้งงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง

มีงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เสนอผานกระบวนการประชุมฯ น้ี ทั้งหมด 60 เร่ือง 

จากการประชุมฯ ทั้งหมด 12 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

จำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เสนอผานกระบวนก ารห า รือใ นที่

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไว รัสโคโ รนา 

2019 โดยจำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมที่เสนอเขาที่ประชุมมากที่สุด คือ การประชุมฯ คร้ังที่ 4 วันที่   13 

เมษายน 2563 จำนวน 19 เร่ือง (รอยละ 31.67) รองลงมา คือ การประชุมฯ คร้ังที่ 5 วันที่ 27 เมษายน 2563 

จำนวน 14 เร่ือง (รอยละ 23.33) และการประชุมฯ คร้ังที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2563 และการประชุมฯ คร้ังที่  

6 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จำนวน 12 เร่ือง (รอยละ 20) ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 แสดงจำนวนงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เสนอผานกระบวนการหารือใน

ที่ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ รนา 

2019  

ครั้งที่ วันที่ประชุม จำนวนโครงการ รอยละ 

1 2 มีนาคม 2563 6 10 

2 16 มีนาคม 2563 12 20 

3 30 มีนาคม 2563 10 16.67 

4 13 เมษายน 2563 19 31.67 

5 27 เมษา 2563 14 23.33 

6 13 พฤษภาคม 2563 12 20 

7 25 พฤษภาคม 2563 11 18.33 

8 8 มิถุนายน 2563 8 13.33 

9 22 มิถุนายน 2563 7 11.67 

10 8 กรกฎาคม 2563 5 8.33 

11 20 กรกฎาคม 2563 5 8.33 

12 10 สิงหาคม 2563 4 6.67 

 

ขอมูลความถี่ของการเสนองานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผานการประชุมเพื่อ

ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบงตาม

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 7 กลุม จำนวน 60 เร่ือง โดยกลุมที่เสนองานวิจัยและนวัตกรรม โรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 ผานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มากที่สุด คือ กลุมเฝาระวังและระบาดวิทยา จำนวน 18 เร่ือง (รอยละ 30) ซึ่งนำเสนอ

ในที่ประชุมทั้งหมด 29 คร้ัง โดยคาเฉลี่ยความถี่ของการนำเสนอรายโครงการ มีคาเทากับ 1.61 รายละเอียดดัง

ตารางที่ 8  
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ตารางที่ 8 ขอมูลความถี่ของการเสนองานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผานการประชุม

เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แยก

ออกตามขอบเขตการศึกษาวิจัย 

ลำดับ ขอบเขตการศึกษาวิจัย จำนวนเรื่องที่เสนอ 

(รอยละ) 

จำนวนครั้งของการ

เสนอ 

คาเฉล่ียความถ่ีการ

เสนอรายโครงการ 

1 กลุมการเฝาระวังและระบาดวิทยา 18 (30) 29 1.61 

2 กลุมการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร 8 (13.33) 38 4.57 

3 กลุมวัคซีนและการรกัษา 7 (11.67) 14 2 

4 กลุมการวินิจฉัยและการตรวจทางหองปฏิบติัการ 1 (1.67) 1 1 

5 กลุมนวัตกรรมการปองกันควบคุมโรค 11 (18.33) 14 1.27 

6 กลุมพัฒนาระบบควบคุมปองกันโรค 14 (23.33) 16 1.14 

7 กลุมอื่น ๆ  1 (1.67) 1 1 

 

4. การประสานนโยบาย ผูใชประโยชน แหลงทุน นักวิจัย และแหลงขอมูล 

ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินงานดานการประส านง าน

กับหนวยงานเครือขายทั้งหนวยงานภาครัฐและหนวยงานเอกชน นักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรม ผูเชี่ยวชาญ 

ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหาร และแหลงทุน ทั้งหมด 48 คร้ัง โดยจำแนกการประสานงานออกเปน 3 ประเภท ดัง

ตารางที่ 9 แสดงจำนวนการดำเนินงานดานการติดตอประสานงานของศูนยฯ แยกออกเปนรายเดือน โดย

ประเภทที่มีการประสานงานมากที่สุด คือ การประสานงานดานผูใชประโยชน นักวิจัย/นักพัฒนานวัตกรรม 

และแหลงขอมูล จำนวน 37 คร้ัง (รอยละ 77.08) ซึ่งเดือนที่มีการติดตอประสานงานมากที่สุด คือ เดือน

เมษายน จำนวน 13 คร้ัง (รอยละ 27.08) รองลงมา คือ เดือนพฤษภาคม จำนวน 7 คร้ัง (รอยละ 14.58) 
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ตารางที่ 9 จำนวนการดำเนินงานดานการติดตอประสานงานของศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ลำดับ ประเภท รวม  

(รอยละ) 

เดือน (รอยละ) 

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การประสานงานดานนโยบาย 9 (18.75) 0 (0) 5 

(10.42) 

1 (2.08) 3 (6.25) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

2 การประสานงานดานผูใชประโยชน 

นักวิจัย/นักพัฒนานวัตกรรม และ

แหลงขอมูล 

37 

(77.08) 

5 

(10.42) 

13 

(27.08) 

7 

(14.58) 

3 (6.25) 3 (6.25) 5 

(10.42) 

1 (2.08) 

3 การประสานแหลงทนุ 2 (4.17) 1 (2.08) 0 (0) 1 (2.08) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

 

5. การรวบรวมขอมูลวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยโีรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศ 

ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดทำการบันทึกฐานขอมูลโดยแบง

ประเภทของขอมูลออกเปน 4 ประเภท ไดแก โจทยวิจัย โครงการวิจัย นวัตกรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกบั

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งหมด 94 เร่ือง ซึ่งจำแนกขอมูลออกเปนขอบเขตการศึกษาวิจัย 7 กลุม 

โดยรายละเอียดดังตารางที่ 10 แสดงประเภทขอมูลจำนวนโจทยวิจัย โครงการวิจัย นวัตกรรม และงานอื่น ๆ ที่

ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำการรวบรวมจำแนกออกตามขอบเขตการ

ศึกษาวิจัย 7 กลุม โดยกลุมที่มีจำนวนโจทยวิจัยมากที่สุด คือ กลุมวัคซีนและการรักษา จำนวน 13 เร่ือง (รอยละ 

13.83) รองลงมา คือ กลุมการเฝาระวังและระบาดวิทยา จำนวน 12 เร่ือง (รอยละ 12.77) กลุมที่มีโครงการวิจัย

มากที่สุด คือ กลุมพัฒนาระบบควบคมุปองกันโรค จำนวน 7 โครงการ (รอยละ 7.45) รองลงมา คือ กลุมการเฝา

ระวังและระบาดวิทยา จำนวน 5 โครงการ (รอยละ 5.32) กลุมที่มีงานนวัตกรรมมากที่สดุ คือ กลุมนวัตกรรมการ

ปองกันควบคุมโรค จำนวน 8 โครงการ (รอยละ 8.51) รองลงมา คือ กลุมการเฝาระวังและระบาดวิทยา จำนวน 

3 โครงการ (รอยละ 3.19) และกลุ มพ ัฒนาระบบควบคุมปองก ันโรค จำนวน 1 โครงการ (รอยละ 1.06) 

ตามลำดับ กลุมที่มีงานดานอื่น ๆ  มากที่สุด คือ กลุมวัคซีนและการรักษา จำนวน 3 เร่ือง (รอยละ 3.19) 
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ตารางที่ 10 ประเภทขอมูลที่ทำการรวบรวมในฐานขอมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ลำดับ ขอบเขตการศึกษาวิจัย 
โจทยวิจัย 

(รอยละ) 

วิจัย       

(รอยละ) 

นวัตกรรม 

(รอยละ) 

อื่น ๆ      

(รอยละ) 

1 กลุมการเฝาระวังและระบาดวิทยา 12 (12.77) 5 (5.32) 3 (3.19) 0 (0) 

2 ก ล ุ  ม ก ารศ ึ ก ษ าแ บ บ จำล อ งทาง

คณิตศาสตร 

1 (1.06) 4 (4.26) 0 (0) 0 (0) 

3 กลุมวัคซีนและการรักษา 13 (13.83) 1 (1.06) 0 (0) 3 (3.19) 

4 กล ุ มการว ินิจฉ ัยและการตรวจทาง

หองปฏิบัติการ 

4 (4.26) 4 (4.26) 0 (0) 0 (0) 

5 กลุมนวัตกรรมการปองกันควบคุมโรค 7 (7.45) 1 (1.06) 8 (8.51) 0 (0) 

6 กลุมพัฒนาระบบควบคุมปองกันโรค 9 (9.57) 7 (7.45) 1 (1.06) 0 (0) 

7 กลุมอื่น ๆ 9 (9.57) 2 (2.13) 0 (0) 0 (0) 

 

6. การดำเนินงานดานอื่น ๆ   

 6.1 การดำเนินงานดานการประชาสัมพันธ 

 ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินงานดานการประชาสัมพันธ

ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหมด 22 คร้ัง เพื่อใหผูสนใจสามารถเลือกเขารวม

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไดทันตามระยะเวลาที่แตละกิจกรรมกำห นด โดย

รายละเอียดดังตารางที่ 11 แสดงจำนวนการดำเนินงานดานการประชาสมัพันธขอมูลตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับโรคตดิ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนยฯ แยกออกเปนรายเดือน โดยเดือนที่ทำการประชาสัมพันธมากที่สุด คือ เดือน

พฤษภาคม จำนวน 8 คร้ัง (รอยละ 36.36) รองลงมา คือ เดือนกรกฎาคม จำนวน 6 คร้ัง (รอยละ 27.27) และ

เดือนมิถุนายน จำนวน 5 คร้ัง (รอยละ 22.73) ตามลำดับ 
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ตารางที่ 11 จำนวนการดำเนินงานดานการประชาสัมพันธของศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 

ลำดับ เดือน จำนวนครั้ง รอยละ 

1 เมษายน 2 9.09 

2 พฤษภาคม 8 36.36 

3 มิถุนายน 5 22.73 

4 กรกฎาคม 6 27.27 

5 สิงหาคม 1 4.55 
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บทที่ 5  

สรุปและอภิปรายผล 

 การดำเนินงานศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีวัตถุประสงค     

1) เพื่อรับขอเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2) เพื่อจัดเวทีเฉพาะแลกเปลี่ยน

ขอมูลโครงการวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีระหวางผูกำหนดนโยบาย ผูใชประโยชน แหลงทุน นักวิจัย 

ผูสรางนวัตกรรม และแหลงขอมูล 3) เพื่อจัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใหขอเสนอแนะโครงการวิจัย 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4) เพื่อประสานนโยบาย ผูใชประโยชน แหลงทุน 

นักวิจัย และแหลงขอมูล 5) เพื่อเปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 ของประเทศ โดยทำการรวบรวมขอมูลการดำเนินงานตั้งแต 2 มีนาคม – 30 กันยายน 2563 แลว

นำมาวิเคราะหสรุปผลการดำเนินงาน โดยรายละเอียดแบงเปนหัวขอหลกั ดังน้ี 

1. สรุปผลการดำเนินงาน 

2. อภิปรายผล 

3. ขอเสนอแนะ 

1. สรุปผลการดำเนินงาน 

ศูนยประสานงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการรับขอเสนองานวิจัยและ

นวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผานกระบวนการดำเนินงานของศูนยฯและรวบรวมจากหนวยงาน

ภายนอก ทั้งหมด 94 เร่ือง โดยเร่ืองที่ผานกระบวนการดำเนินงานของศูนยฯ กลุมการเฝาระวังและระบาดวทิยา

เสนอมากที่สุด จำนวน 19 เร่ือง (รอยละ 20.21) สวนเร่ืองที่ทำการรวบรวมจากหนวยงานภายนอก กลุมวัคซีน

และการรักษารวบรวมไดมากที่สดุ จำนวน 11 เร่ือง (รอยละ 11.07)  

การจัดประชุมหารือแบบเรงดวนเฉพาะรายโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ถูกจัดขึ้นทั้งหมด 41 คร้ัง โดยเดือนเมษายน และกรกฎาคม 2563 มีการจัดประชุมมากที่สุด 

จำนวน 9 คร้ัง (รอยละ 21.95) 

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ถูกจัดขึ้นตอเน่ืองเปนประจำทุก 2 สัปดาห ซึ่งมีโครงการทีเ่สนอผานกระบวนการประชุมฯน้ี 

ทั้งหมด 60 เร่ือง จากการประชุมฯทั้งหมด 12 คร้ัง โดยเสนอเขาที่ประชุมฯมากที่สุดในคร้ังที่ 4 วันที่  13 

เมษายน 2563 จำนวน 19 เร่ือง (รอยละ 31.67) ทั้งน้ีความถี่ของการเสนอโครงการเขาที่ประชุมฯกลุมที่เสนอ

มากที่สุด คือ กลุมเฝาระวังและระบาดวิทยา จำนวน 18 เร่ือง (รอยละ 30) ซึ่งนำเสนอในที่ประชุมทั้งหมด 29 

คร้ัง โดยคาเฉลี่ยความถีข่องการนำเสนอรายโครงการ เทากับ 1.61 
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มีการติดตอประสานงานกับหนวยงานเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งหมด 48 คร้ัง โดยมีการ

ประสานงานดานผูใชประโยชน นักวิจัย/นักพัฒนานวัตกรรม และแหลงขอมูลมากที่สุด จำนวน 37 คร้ัง (รอย

ละ 77.08) และในเดือนเมษายน 2563 มีการติดตอประสานงานมากที่สุด จำนวน 13 คร้ัง (รอยละ 27.08)  

มีการรวบรวมฐานขอมูลวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งหมด 94 เร่ือง โดยกลุม

วัคซีนและการรักษามีจำนวนโจทยวิจัยมากที่สุด จำนวน 13 เร่ือง (รอยละ 13.83) กลุมพัฒนาระบบควบคุม

ปองกันโรคมีโครงการวิจัยมากที่สดุ จำนวน 7 โครงการ (รอยละ 7.45) กลุมนวัตกรรมการปองกันควบคุมโรคทมี

งานนวัตกรรมมากที่สุด จำนวน 8 โครงการ (รอยละ 8.51) กลุมวัคซีนและการรักษามีเอกสารงานวิชาการอืน่ ๆ  ที่

ไมใชงานวิจัยและนวตักรรมมากทีสุ่ด จำนวน 3 เร่ือง (รอยละ 3.19) 

การประชาสัมพันธขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินงานทั้งหมด 22 

คร้ัง โดยทำการประชาสัมพันธมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 8 คร้ัง (รอยละ 36.36)  

2. อภิปรายผล  

ปงบประมาณ 2563 กรมควบคุมโรค กำหนดใหมีการจัดตั้งศูนยประสานงานวิจัยและนวัตก รรมโรค

ติดเชื้อวัสโคโรนา 2019 ขึ้นแบบเฉพาะกิจ เพื่อรับมือการระบาดของโรคอุบัติใหมที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ภายใตการกำกับดูแลของกองนวัตกรรมและวิจัย ซึ่งวัตถุประสงคสำคัญของการจัดตั้งศูนยฯ ขึ้น เพื่อรับ

ขอเสนองานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวบรวมเปนฐานขอมูลองคความรู

ที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศ จัดเวทวีิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูบริหาร 

ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนานวัตกรรม แหลงทุน และผูใชประโยชน ในการใหขอแนะนำและ

พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยังมีการจัดประชุมหารือแบบเรงดวนเพื่อให

งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถดำเนินงานไดอย าง

รวดเร็วทันตอสถานการณการระบาดของโรค โดยการดำเนินงานที่ผานมา ศูนยฯ พยายามรวบรวมโจทยวิจัย  

โครงการวิจัย งานนวัตกรรม และขอมูลวิชาการที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหไดมากที่สุด โดยมี

การพยายามหาเครือขายจากหนวยงานในกระทรวงสาธารณสุข และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอก

เขามามีบทบาทและสวนรวมในการดำเนินงาน เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการซึ่งกันและกัน ผานเวทีการ

ประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อปองกันและรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไว รัสโคโ รนา 

2019 และการประชุมหารือแบบเรงดวนเฉพาะรายโครงการวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ทั้งน้ีขอมูลที่ศูนยฯ ทำการรวบรวมได เปนเพียงขอมูลดิบ (Raw Data) คือ เปนขอมูลที่ยังไมได

ผานการประมวลผลจากผู เชี่ยวชาญ และยังขาดการติดตามผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทำก าร

รวบรวมขอมูลได เน่ืองดวยขอจำกัดในหลาย ๆ ดาน เชน เมื่อสิ้นปงบประมาณขาดงบประมาณจัดสรรเพื่อจัด

จางบ ุคลากรดำเนินงานต อ ขาดผ ู  เชี ่ยวชาญในการกำก ับต ิดตามผลของขอมูลท ี่ทำการรวบรวม การ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการดำเนินงาน การรับมือกับสถานการณของโรคดีขึ้น เปนตน เหลาน้ีเปนปจจัยที่ทำให
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ศูนยฯ ไมสามารถดำเนินงานตอในปงบประมาณ 2564 ได อีกทั้งยังขาดความรวมมือหนวยงานภายนอก เชน 

มหาวิทยาลัย แหลงทุน หนวยงานวิชาการภายนอกกระทรวง เปนตน ซึ่งเมื่อกรมควบคุมโรคดำเนินงานโดย

ขาดความรวมมือจากเครือขายจึงทำใหไมสามารถผลักดันขอมูลหรือผลการดำเนินงานที่ศูนยฯดำเ นินง านมา

ไปสูระดับประเทศได 

ลักษณะการดำเนินงานของศูนยฯ มีสวนคลายคลึงกับศูนยปฏิบัติการนวัตกรรมการแพทย และการ

วิจัยและพัฒนา (ศปก.วิจัย) คือ มีการรวบรวมงานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย และการพัฒนาเทคโนโลยีใน

ดานตาง ๆ เพื่อมาสนับสนุนในการแกไขสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย

พยายามสรางภาคีเครือขายจากหนวยงานภายนอกเพื่อระดมทรัพยากรดานบุคลากรในการรวมกันพัฒนา

โครงการวิจัย นวัตกรรม หรือแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการซึ่งกันและกัน แตทั้งน้ีศูนยฯ ยังไมสามารถผลักดัน

การดำเนินงานใหไปสูเปาหมายของการเปนศูนยรวมขอมูลทางวิชาการดานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได 

ซึ่งแตกตางจาก ศปก.วิจัย ที่มีทรัพยากรดานกำลังคน งบประมาณ และเครือขายการดำเนินงานในหลาย ๆ 

ดาน ในการสนับสนุนและผลักดันใหสามารถรวบรวมขอมูล และผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหสามารถตอ

ยอดนำไปใชประโยชนไดจริง11  

อยางไรก็ตาม หากศูนยฯ ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารใหสามารถดำเนินงานตอในปงบประมาณ

ถัดไป ศูนยฯ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานทั้งในดานกำลังคน ทรัพยากร งบประมาณ รูปแบบ

การดำเนินงาน และการประสานงานกับภาคีเครือขาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหสามารถดำเนินโครงการเสร็จสิ้นใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีการติดตาม

และรวบรวมขอมูลอยางตอเน่ือง และสนับสนุนใหมีการจัดประชุมวิชาการเพื่อให นักวิ จัยและ นัก พัฒ นา

นวัตกรรมไดมานำเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ในงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอ

ยอดผลงานตอไปในอนาคต 

3. ขอเสนอแนะ 

1. ศูนย ประสานงานว ิจัยและนว ัตกรรมโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ควรมีการดำเนินงานใน

ปงบประมาณถัดไป (ระยะที่ 2) เพื่อ 

• ติดตามขอมูลโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรวบรวมขอมูล และจัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย  

• จัดประช ุมวิชาการให นักว ิจัยและนักพัฒนานวัตกรรมได มานำเสนอผลการศึกษาและ

แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ในงานวิจัยและนวัตกรรมในการนำองคความรูที่ ไดไปตอ

ยอดในงานวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต 

• นำองคความรูดานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปใชประโยชน เชน จัดทำขอเสนอเชิง

นโยบาย รวบรวมขอมูลเปนศูนยกลางดานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศ เปน

ตน 
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2. สรางเครือขายเพื่อสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยและนวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ในการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมดานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหสามารถนำผลการศึกษาไปใชงานได

จริงในอนาคต  

3. จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในการพิจารณาโครงการวิจัยแบบเรงดวนเฉพาะโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใหสามารถดำเนินโครงการวิจัยและเผยแพรผลการวิจัยไดทันตอสถ านก ารณก าร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได  
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ภาคผนวก 1  

แบบฟอรมกำหนดโจทยวิจัย 

COVID-19 
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แบบฟอรมกำหนดโจทยวิจัย COVID-19 

 

1. ชื่อเร่ือง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. โจทยวิจัย/ประเด็นวิจัย 

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...…… 

3. เหตุผลความจำเปนที่ตองทำการศึกษาในประเด็นน้ี 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4. วัตถุประสงคการวิจัย 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

5. ขอบเขตของการดำเนินงาน 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. รายละเอียดงบประมาณ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. คณะทำงาน 

คณะทำงาน ชื่อ-สกุล หนวยงาน เบอรโทร E-mail address 

นักวิจัย 

 

 

1. 

2. 

3. 

   

ที่ปรึกษาโครงการ     

ผูประสานงาน     

 

        

                ลงชื่อ................................................. 

        (.......................................................) 

        วันที่................................................ 

                ผูเสนอ 

กรุณาสงรายละเอียดกลับมาที่ : covid19ddc_unit@outlook.com   

ผูประสานงาน :   นายเดชาคม ยงยืน 02-590-3175, 080-9731863  
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ภาคผนวก 2  

ขอมูลขอบเขตการศึกษาวิจัย 
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ขอบเขตการศึกษาวิจัย ของ กรมควบคุมโรค 13 กลุมประเด็น 

ประเด็นขอบเขตการวิจัย รายละเอียดที่เกี่ยวของกับขอบเขตการวิจัย 

Surveillance  การเฝาระวังประชาชนกลุมเสีย่ง ในสถานการณปจจุบันและระยะยาว 

Laboratory and Detection  การตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ 

Infection Control and Prevention การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และการเทคโนโลยีในการปองกันควบคุมโรค 

Case Management ความเปนไปไดในการใหยาปองกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

Education, Risk Communication, 

Public Health Measure 

ผลการสื่อสาร การดำเนินงานตามมาตรการตาง ๆ  ในการปองกันควบคุมโรค

ของพื้นที่ 

Behavioral, Socio Economic, Cultural ผลกระทบและแนวทางในการดูแลรักษาผูปวยเร้ือรัง 

Policy Research การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต ผลกระทบจากนโยบาย และแบบจำลองทาง

คณิตศาสตร 

พระราชบัญญัติโรคติดตอ 2558 การบังคับใชกฎหมายในภาวะฉกุเฉนิ การกักกนัตนเอง (Self-Quarantine) 

ประเมิน Application ที่ใชในสถานการณ 

COVID-19 

การพัฒนา Application เพื่อใชรับมือในสถานการณการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

การเตรียมความพรอมรองรับสถานการณ

การระบาดของโรค COVID-19 

ประเด็นการศึกษาวิจัยที่เกีย่วของกบัการเตรียมความพรอมรองรับ

สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

การพัฒนาวัคซีน การวิจัยพัฒนาดานวัคซีนปองกันโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

New Normal in Disease Control 

Service เพื่อลดผลกระทบในระบบบริการ 

วิถีการปฏิบัติตัวรูปแบบใหมเพื่อรับมือกับสถานการณการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

อื่น ๆ ประเด็นการศึกษาวิจัยดานอื่น ๆ  
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ขอบเขตการศึกษาวิจัย ของ กองนวัตกรรมและวิจัย 7 กลุมประเด็น 

รหัส ความหมาย นิยามงานวิจัยและนวัตกรรม 

Sur กลุมการเฝาระวังและระบาดวิทยา การเฝาระวังประชาชนกลุมเสีย่ง ในสถานการณปจจุบัน

และระยะยาว 

Mat กลุมการศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร แบบจำลองทางคณิตศาสตร เพื่อใชวิเคราะหสถานการณ 

แนวโนมการระบาด นำไปสูขอเสนอแนะเชงินโยบาย 

Vac กลุมวัคซีนและการรักษา วิจัยดานวัคซีนและยาปองกันรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 

Dia กลุมการวินิจฉัยและการตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ 

Inn กลุมนวัตกรรมการปองกันควบคุมโรค การพัฒนานวัตกรรม และการเทคโนโลยใีนการปองกนั

ควบคุมโรค 

Sys กลุมพัฒนาระบบควบคุมปองกันโรค วิจัยดานการสื่อการ การดำเนินงานตามมาตรการ การ

พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค 

Oth กลุมอื่น ๆ งานวิจัย เอกสาร ผลงานวิชาการดานอื่น ๆ  
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ภาคผนวก 3  

ตัวอยางตารางบันทึกขอมูล 

โจทยวิจัย โครงการวิจัย และ

นวัตกรรมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 
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ภาพที่ 10 ตัวอยางตารางบันทึกขอมูลโจทยวิจัย โครงการวิจัย และนวัตกรรม ของศูนยประสานงานวิจัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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ภาคผนวก 4  

คำสั่งปฏิบัติงานและโครงการจัดต้ัง

ศูนยประสานงานวิจัยและ

นวัตกรรมโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 
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fl1 flL'' 31 'iic vM.2562 °TLfl 27 iJ LL iJ'11fl 
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